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SOARES, Michele Correa Freitas. Concepções de professores da educação básica 
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RESUMO  
 

A presente investigação teve por objetivo conhecer as concepções de professores dos 
três anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas Municipais de uma cidade do sul 
de Minas Gerais sobre o uso de softwares educativos no processo de ensino e de 
aprendizagem dos conteúdos curriculares. De abordagem qualitativa, com aspectos da 
pesquisa exploratória, fundamentou-se nas ideias de Ponte (1992), Nóvoa (2002), 
Gatti (2008), Lévy (1999); Moran (2012), Valente (2012) e Kenski (2012), dentre 
outros. Para atingir os objetivos propostos, aos professores participantes foram 
aplicados dois questionários referentes às concepções dos professores sobre o uso de 
softwares educativos no processo de ensino e de aprendizagem nas séries iniciais de 
escolaridade, um antes e outro depois dos Minicursos realizados com os professores 
participantes da pesquisa com uso de três softwares em Laboratório de Informática. 
Os dados coletados foram analisados à luz da análise de conteúdo de Bardin (2009). 
O que se pode perceber é que a implantação das TDIC nas escolas públicas 
brasileiras ainda está acontecendo lentamente. Em relação às concepções dos 
professores pesquisados pode-se notar que a maioria concebe as necessidades de 
formação continuada para o uso da TDIC, especificamente de softwares educativos, 
porém outras concepções ficaram conhecidas, tais como a que admite que a formação 
é incumbência somente da escola e governantes, a que admite que não há tempo 
para o uso desses recursos, a que o novo não pode suplantar o antigo, a que admite 
que os alunos sabem mais que os professores, que não são mais os detentores do 
saber. Ainda ficou evidente a insatisfação com as condições de trabalho em relação à 
infraestrutura para o uso das TDIC na escola. Desse modo, ao que parece é somente 
com um trabalho constante, mesmo que lento, é que se poderão vislumbrar novas 
práticas no interior das escolas permeadas pelas TDIC. Assim, aos professores caberá 
transporem os limites da convencionalidade, para que possam traçar novos caminhos, 
de inovação da prática pedagógica coerente aos rumos determinados por uma 
sociedade tecnológica. 
 
 

 
Palavras-chave: Concepções. Softwares educativos. Formação Continuada. Ensino 
Fundamental.  
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SOARES, Michele Correa Freitas. SOARES, Michele Correa Freitas. Teachers’ 

conceptions on the first three years of Elementary School about the use of 
educational software in the teaching process. 2014. Master's thesis - Master of 
Education, Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, 2014. 
 
 

ABSTRACT 
 

The present  investigation  had the purpose of understand  the teachers‟ conceptions 

on the first three years of Elementary School, in some schools of a town, which is  
located in South of Minas Gerais, and it talks about the use of educational software in 
the teaching process, inside the school. Using the qualitative and exploratory 
approach, was based on Ponte (1992), Novoa (2002), Gatti (2008), Levy (1999); Moran 
(2012), Valente (2012) e Kenski (2012) ideas, among others. To achieve the goals, it 
was given two questionnaires to the present teachers, related to the teachers‟ 

conceptions about the use of educational software in the initial learning process, one of 
those questionnaires was given before, and the other one, after the Minicourses, which 
were conducted with the teachers involved on this research, using three softwares in a 
computer lab. The information collected was analyzed based on the content of Bardin 
(2009).  We can realize is that the implantation of the TDIC in brazilian public schools 
have been happening so slowly. Talking  about  the surveyed teachers ideas, we can 
notice that, the major part of them,  understand the necessity of the continuing 
education to apply the TDIC, specifically about educational  softwares,  but other 
conceptions were known, as the conception which admits  that the education is 
responsibility only of the school and governors, and  the other conception that alleges 
there is not  enough time for using those resources, the other one, which  says that  the 
new is not able to surpass the old one, the conception that says  the classmates know 
more than the teachers, whom are not the holders of knowledge anymore. Besides 
everything it was obvious the dissatisfaction with working conditions related to 
infrastructure for using the TDIC at school. This way, it seems that only with a constant 
work is going to be possible, even if it will be slow, the people will be able to think about 
new practices related to the TDIC inside the schools. Therefore, it will be a 
responsibility of the teachers, to  get over the conventionality, and then, have the 
opportunity to create  new paths  for the pedagogic practice and innovation according 
to certain directions prescribed from a technological society. 
 
Keywords: Conceptions. Educational softwares. Continued Education. Elementary 
School. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
O mundo moderno está passando por intensas transformações devido 

ao fenômeno da globalização, o que causou grande impacto na sociedade 
atual. A informatização forçou as pessoas a se adaptarem a um novo momento 
tecnológico, em que as possibilidades de acesso à informação e comunicação 
foram ampliadas e estão alterando a forma de viver e aprender atualmente. 
Nesse contexto, os aspectos relacionais estão se modificando. Segundo Kenski 
(2003, p. 26), 

[...] na era da informação, comportamentos, práticas, informações e 
saberes se alteram com extrema velocidade. Um saber ampliado e 
mutante caracteriza o atual estágio de conhecimento na atualidade. 
Essas alterações refletem- se sobre as tradicionais formas de pensar 
e fazer educação.  

 
Buscar novas formas de educação, resultantes de mudanças estruturais 

nos modos de ensinar e de aprender, possibilitadas pela modernidade 
tecnológica, consiste em um desafio a ser assumido por toda a sociedade.  

No ano de 1996, em seus estudos, Pierre Lévy já defendia que novas 
maneiras de pensar e de conviver estavam sendo criadas no âmbito das 
telecomunicações e da informática. Entretanto, até hoje isso ainda não é uma 
realidade para toda a população. As tecnologias sempre existiram, mas não 
eram percebidas como tal. O homem desde os seus os primórdios produz 
artefatos tecnológicos e se utiliza de variadas tecnologias no seu cotidiano. O 
simples fato de usar um relógio, uma caneta, uma lâmpada é uso de 
tecnologia.  

O termo “tecnologia” remete a estabelecer sempre uma relação com o 
computador (software e hardware), mas não necessariamente o é. Existem 
outros meios de veiculação da informação que também são tecnológicos, 
contudo, o computador está sendo considerado como principal representante. 
Ainda podem ser citadas outras, que, segundo Coscarelli (2006, p. 51) também 
são tecnologias: “papel, arquivos, fax, telefone, livro, jornal, correio, televisão, 

telex, máquina de fotocopiar, retroprojetor, projetor de slides, entre outros,” os 
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quais são utilizados na realização de tarefas. E essas tecnologias 
acompanham o movimento evolutivo da humanidade. 

Os indivíduos estão utilizando cada dia mais os recursos tecnológicos e 
talvez o principal deles seja a informática, representada pelos computadores e 
a internet. Está presente desde o simples pagamento de um boleto no caixa do 
banco, nas pesquisas, nas transmissões televisivas até nos carros que 
estacionam guiados por computadores de bordo.  

Vive-se em uma nova era com diversificadas possibilidades de 
aprendizagem, na qual a escola deixou de ser o local exclusivo para a 
edificação do conhecimento e formação do indivíduo para o exercício da 
cidadania. Mas mesmo assim à escola ainda é imposto um grande desafio, 
preparar-se para a adaptação à nova realidade que envolve a formação dos 
alunos. Eles precisam adquirir habilidades e competências que são 
necessárias e requisitadas para a vivência plena dentro da sociedade. Dessa 
forma, não é possível ignorar a presença e importância da tecnologia e da 
informática para a humanidade, e a escola, como parte do todo social, deve 
atender às demandas atuais, de modo a auxiliar na construção do 
conhecimento dos indivíduos de forma inclusiva e democrática. 

Embora todo cidadão tenha o direito ao acesso às novas tecnologias 
como um meio de inserção social, segundo dados da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, fundamentada em 
números do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), em 2011, 
o Brasil figurou em último lugar no ranking de 38 países avaliados no quesito 
número de computadores por aluno (GOMES; DUARTE, 2011). Assim, é dever 
dos governos e das escolas a promoção do acesso dos alunos às ferramentas 
tecnológicas, pois, se este trabalho não for feito, corre-se o risco de colaborar 
com o aumento da exclusão social e digital.  

Almeida e Valente (2012, p.58) destacam essa realidade evidenciando 
que as tecnologias digitais de informação e comunicação – TDIC – vêm 
causando grandes impactos nos diferentes setores da sociedade, “na nossa 

vida e, principalmente no desenvolvimento do conhecimento científico e nos 
avanços da ciência.” Para Valente (2011), integram as tecnologias digitais de 
informação e comunicação: a internet, web, computadores multimídia, jogos 
para computadores, DVD, realidade virtual, comunidades sociais, efeitos 
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produzidos por computador, dentre outros. Porém, pode-se observar que 
grande parte da população ainda se encontra excluída do acesso e utilização 
das tecnologias no seu cotidiano. 

Para Sorj (2003, p.62), a luta contra a exclusão digital não consiste em 
uma luta para diminuição da desigualdade social, e sim em “um esforço para 

não permitir que a desigualdade cresça ainda mais com as vantagens que os 
grupos da população com mais recursos e educação podem obter pelo acesso 
exclusivo a este instrumento.” Portanto, consiste em um desafio a ser assumido 
por toda a sociedade, a atitude de busca de novos modos de educação, 
decorrentes de modificações estruturais das maneiras de ensinar e de 
aprender, viabilizadas pela modernidade tecnológica.  

Em uma sociedade complexa e exigente, a democratização da 
informática e da informação é antes de tudo uma questão de cidadania e 
justiça social, um direito humano aos saberes que são socialmente construídos 
(MORAES, 2009). Os conhecimentos escolares devem ser significativos e úteis 
para a vida dos alunos e a responsabilidade da escola no mundo moderno é 
ainda maior. Considerando-a como o locus por excelência da construção e 
partilha do saber, é a responsável por propiciar aos alunos diversas formas de 
acesso ao conhecimento, e a incorporação das novas tecnologias constitui-se 
em uma de suas atribuições. A escola deve levar em consideração a rapidez 
das informações e as diversificadas formas de interação e de comunicação, do 
que decorrem novas maneiras de ensinar, aprender e de auxiliar os alunos na 
construção de novos conhecimentos (ALMEIDA, 2005). 

Todavia, para a escola, abandonar uma prática antropológica milenar 
constitui-se em quase um crime,  

É certo que, a escola é uma instituição que há cinco mil anos se 
baseia no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há 
quatro séculos, em um uso moderado da impressão. Uma verdadeira 
integração da informática supõe o abandono de um hábito 
antropológico mais que milenar o que não pode ser feito em alguns 
anos (LÉVY, 1996, p. 9).  
 

A partir dessa afirmativa pode-se constatar certa resistência dos 
professores em modificar suas concepções já arraigadas e da escola em 
acompanhar a evolução da sociedade. Mas é necessário ressaltar que essas 
transformações pela qual a escola passará não a fará deixar de existir, nem 
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diminuirá a relevância do professor na educação, pelo contrário “as tecnologias 
são oportunidades aproveitadas pela escola para impulsionar a educação, de 
acordo com as necessidades sociais de cada época. As tecnologias se 
transformam, muitas caem em desuso, e a escola permanece” (KENSKI, 2012, 
p. 101). 

Freire (1996, p.39) salientou acerca da importância de o professor se 
abrir ao conhecimento do novo, assumir uma postura reflexiva e crítica frente 
aos novos saberes: “É próprio do pensar certo, a disponibilidade ao risco, a 

aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, 
assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico”. Para 
Ponte (1992, p.1), o processo, simultaneamente individual e social, resultante 
da elaboração acerca da nossa experiência, resulta nas concepções 
decorrentes do confronto das elaborações individuais com as dos outros 
indivíduos. Para esse autor, as concepções possuem:   

[...] uma natureza essencialmente cognitiva. Actuam como uma 
espécie de filtro. Por um lado, são indispensáveis, pois estruturam o 
sentido que damos às coisas. Por outro lado, actuam como elemento 
bloqueador em relação a novas realidades ou a certos problemas, 
limitando as nossas possibilidades de actuação e compreensão 
(PONTE, 1992, p. 1).  

 
A apreensão do conhecimento, na perspectiva dessas novas 

tecnologias, ao serem assumidas como possibilidade metodológica didática, 
exige que a prática docente seja orientada, tomando por base uma nova lógica 
atrelada a um novo fazer, a uma nova percepção (KENSKI, 2012). Entretanto, 
existem outros fatores que influenciam e dificultam a efetivação dessas 
mudanças, que implicam no fato das TDIC ainda não terem sido amplamente 
incorporadas na prática pedagógica do professorado, como por exemplo: os 
equipamentos não são de boa qualidade, são pouco adequados e acessíveis 
ao uso pedagógico (LÉVY,1996).   

Para que a escola cumpra sua função social de incluir todos os alunos 
na era digital, faz-se necessário que ela atenda a alguns requisitos básicos tais 
como: salas de aula equipadas com computadores, internet, softwares 
educativos, suporte técnico às máquinas.  Porém, a mudança pedagógica 
pretendida não se baseia unicamente com na compra de equipamentos 
sofisticados. Tal mudança é complexa e implica que os professores possuam 
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qualificação para trabalhar usando o computador e suas ferramentas como um 
recurso pedagógico de infinitas possibilidades (VALENTE,1999).   

Dentro do ambiente escolar, os softwares educativos destacam-se como 
grandes aliados do professor, frente ao trabalho com a tecnologia, que estão 
no rol das TDIC. Esses softwares são programas de computador que foram 
projetados para serem aplicados no processo ensino e aprendizagem em 
qualquer nível ou série escolar possuindo metodologias voltadas para tal 
finalidade. São lúdicos e interativos, atraindo o interesse e incentivando os 
alunos para as atividades propostas (GIRAFFA, 1999). Existem inúmeros 
softwares educativos de boa qualidade, incluindo softwares com custo para os 
usuários e os softwares que podem ser utilizados sem custo algum.  

Kenski (2003) evidencia que essas transformações tecnológicas que se 
processam na atualidade exigem novos ritmos e dimensões frente à tarefa 
exercida pelo professor no processo de ensino e de aprendizagem. É 
necessário que o professor esteja constantemente se adaptando ao novo, pois 
a transformação da educação exige uma preparação continuada dos 
professores. Nesse sentido, urge a necessidade de apoio governamental em 
todas as esferas, com investimentos em cursos de capacitação e formação 
continuada dos professores que os qualifique e os prepare para atuarem com 
essa nova linguagem. E ainda, que os professores se empenhem em 
acompanhar as mudanças sociais e se prepararem para esse novo cenário 
mundial, pois, como afirma Nóvoa (2002, p. 23):  “o aprender se concentra em 

dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de 
crescimento profissional permanente".  

Nesta investigação, tomam-se por base essas discussões e ainda 
considera-se que, embora o acesso às informações e ao conhecimento tenha 
sido amplamente facilitado pelo uso das tecnologias digitais de comunicação e 
informação, ao que parece, a escola ainda não conseguiu acompanhar a 
evolução que ocorre quanto ao uso dessas tecnologias no processo ensino e 
aprendizagem, conforme a afirmativa de Valente (2012, p. 58): 

[...] a presença destas tecnologias é muito pouco significativa e seu 
potencial é pouco explorado. Ainda não observamos nos processos 
de ensino e de aprendizagem, em distintos níveis, do Básico ao 
Superior, os mesmos impactos e transformações visivelmente 
identificados em outros segmentos, tais como no sistema bancário, 
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nos processos administrativos, nos serviços e nas empresas em 
geral.  
 

Nesse sentido, emergem algumas questões que nortearão esta 
pesquisa: os professores da educação básica possuem formação que auxilie 
na utilização de recursos tecnológicos e dentre eles os softwares educativos 
nas escolas? Quanto ao uso dos softwares educativos, no processo de ensino 
e de aprendizagem, quais as dificuldades, expectativas e impressões dos 
professores atuantes nos três primeiros anos do Ensino Fundamental?  

Na literatura existente há investigações que tratam desse tema. A título 
de exemplo, o artigo de Ângela Carrancho da Silva, 2011, intitulado “Educação 

e tecnologia: entre o discurso e a prática”. A autora faz uma reflexão sobre a 

incorporação das tecnologias pela escola. A pesquisadora analisou dados do 
Proinfo, comparando suas metas iniciais aos índices nacionais e internacionais 
de qualidade de educação. Suas análises apontaram para a necessidade de 
valorização do professor, da carreira docente além de outros fatores 
importantes para que as TIC possam ser incorporadas à prática pedagógica. 

A dissertação de Mestrado de Fernando Garcia intitulada “Formação de 

professores e o uso significativo de computadores na prática pedagógica”, do 
ano de 2005, teve por objetivo ressaltar a importância das TIC, em especial do 
computador, como poderia ser utilizado nas escolas e ainda discorreu acerca 
da formação dos professores para essa nova demanda. A ênfase dada pelo 
autor da pesquisa foi às concepções sobre como as novas tecnologias têm-se 
constituído junto aos professores e seus significados. Esse estudo concluiu que 
as experiências individuais no processo de formação dos docentes fizeram com 
que ocorresse a construção de significados que os levava ao uso do 
computador apenas como um complemento às práticas pedagógicas. E ainda, 
que mesmo sendo superadas as resistências iniciais quanto ao uso dessa 
máquina, os docentes ainda não utilizam e exploram os recursos tecnológicos 
de modo a incorporá-los ao ensino como verdadeiras possibilitadoras de 
aprendizagem.  

Outro estudo relacionado ao tema em questão é o de Daniela Karine 
Ramos, 2009, intitulado “A formação de professores para o uso das 

tecnologias: um mosaico de concepções e emoções”. Nele, a autora elenca 

aspectos relativos à formação de professores para usar as TIC, utilizando para 
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isso de uma estratégia de investigação sobre as concepções dos docentes e 
suas emoções relacionadas ao uso do computador. Ela concluiu que, para 
minimizar as resistências e pré-conceitos com relação ao uso de tecnologias na 
escola, expostos na análise das concepções dos docentes, faz-se necessário 
que, na formação docente, haja um trabalho voltado para os recursos 
tecnológicos na educação. E somente assim, seria possível que os professores 
e a escola atendessem aos requisitos da sociedade contemporânea. 

A pesquisa de Mestrado em Educação, intitulada “Ressignificar a 

docência diante das tecnologias de informação e comunicação”, na PUCCAMP, 

de Acácio Silveira França, defendida em 2008, objetivou mostrar a importância 
e a necessidade de se utilizar um trabalho de reflexão e orientação voltado 
para o uso das TIC nos cursos de formação de professores. Ele concluiu que 
ainda se notam resistências por parte dos professores, mesmo que eles 
afirmem que as tecnologias são importantes dentro da escola. Porém ele 
considerou que essas resistências podem começar a ser vencidas dentro dos 
cursos de formação para a docência.  

De autoria de Rosemar Rosa, 2013, o artigo “Trabalho docente: 

dificuldades apontadas pelos professores no uso das tecnologias” teve por 
objetivo identificar as dificuldades encontradas pelos professores pesquisados 
referentes à utilização das TIC em suas aulas. Ele constatou que esses 
professores possuem muitas dificuldades técnicas e de manuseio dos 
equipamentos, mas ressalta que os mesmos devem romper com esse 
paradigma a partir da própria mudança de postura, vencendo, portanto, seus 
medos. 

Outro trabalho relativo ao tema aqui estudado foi a dissertação de 
mestrado de Regina Fátima Cury Azevedo, defendida em 2007, intitulada “O 

uso de softwares educativos numa perspectiva lúdica, para a construção do 
conhecimento”, que verificou se a construção de conhecimentos por parte dos 
alunos do Ensino Fundamental pode ser ampliada através do uso de softwares 
educativos. Concluiu que, se os softwares educativos forem usados de forma 
lúdica, podem tornar as aulas mais interessantes e dinâmicas, favorecendo a 
construção do conhecimento. Ressaltou que os professores precisam mudar a 
postura frente a esses recursos, partindo para uma ação-reflexão, 
possibilitando-lhes fazer uma análise dos softwares antes de utilizá-los. 
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Ainda com tema correlato a esta investigação, a dissertação de 
mestrado de Mônica Fernandes de Souza, defendida em 2010 e intitulada “O 

uso das TIC no processo de ensino e aprendizagem da matemática: das 
práticas às concepções docentes”, teve por objetivo identificar as concepções 

que professores de Matemática, das redes municipais e estaduais, de um 
município do estado de São Paulo possuem com relação ao uso das TIC no 
ensino de Matemática. Foi identificado pela pesquisadora que as TIC na 
referida escola não afetaram a atuação dos docentes de forma significativa, e 
que estes ainda preferem a postura tradicional no fazer pedagógico e, quando 
utilizam as TIC o fazem apenas para reforçar conteúdos, sendo esses 
professores, portanto, ainda transmissores de informações.  

E por último, o trabalho de Marina Nunes Durães, denominado “Fatores 

intervenientes na construção das concepções de docentes da educação 
profissional: o debate entre educação técnica e educação tecnológica”, 

dissertação de mestrado defendida em 2006. A pesquisadora objetivou 
identificar as concepções dos docentes da Educação Profissional sobre essa 
modalidade de ensino e investigar os condicionantes que levam esses 
docentes a possuírem determinadas concepções. Concluiu que conhecer as 
concepções dos docentes da Educação Profissional torna possível 
compreender o impacto que as mesmas têm sobre suas práticas e a 
necessidade de formação continuada nessa área, que é, segunda a autora, 
ainda pouco pesquisada.  

Esse percurso pela literatura que aborda a formação continuada, as 
concepções docentes, tecnologias digitais de Informação e comunicação na 
educação levou a esta investigação, de cunho qualitativo, numa abordagem 
exploratória. Tem-se por objetivo geral conhecer 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. Como objetivos específicos, pretende-se conhecer as concepções 
preexistentes desses professores frente às demandas tecnológicas do mundo 
moderno; identificar se usam softwares educacionais em suas práticas 
pedagógicas; identificar as dificuldades enfrentadas por esses professores para 
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o uso de softwares educacionais em suas práticas pedagógicas e colaborar 
para a desmistificação do uso das tecnologias na escola. 
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2 A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: aspectos históricos 
 

 

Todo amanhã se cria num ontem, 

através de um hoje (...). Temos de 

saber o que fomos, para saber o 

que seremos.   

                                    Paulo Freire 
 
 
O marco inicial da informática na educação brasileira reside na década 

de 1970, época em que o país vivia em regime ditatorial militar. Trata-se de um 
período em que os países buscavam a evolução tecnológica e 
desenvolvimentista e, a implementação das tecnologias na educação era 
considerada uma forma de qualificar os indivíduos para o mercado de trabalho 
prepará-los para desenvolvimento científico (SAVIANI, 2008).  

Os educadores de universidades brasileiras dessa época apresentaram 
grande interesse pelas inovações tecnológicas que vinham ocorrendo em 
outros países. As primeiras pesquisas sobre o uso de computadores na 
educação brasileira foram realizadas nas universidades: Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRS.  

Em 1971, em um seminário organizado pela UFSCar com apoio da 
Universidade de Dartmouth/USA, discutiu-se acerca da utilização de 
computadores no ensino de Física. Ainda no âmbito da educação, em 1973, no 
Rio de Janeiro, na I Conferência Nacional de Tecnologia Aplicada ao Ensino 
Superior, ocorreram as primeiras demonstrações do uso do computador, na 
modalidade Computer Aided Instructio (VALENTE, 1999). 

Em 1973, na UFRJ, registrou-se o uso do computador no ensino de 
Química por meio de simulações, pelo Núcleo de Tecnologia Educacional para 
a Saúde e o Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional, revelando-se 
assim como a instituição pioneira no uso do computador na escola. Nesse 
mesmo ano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foram 
efetuadas experiências com a simulação de fenômenos de Física com alunos 
pertencentes à graduação (VALENTE, 1999). Destacou-se ainda o uso do 
software Siscai, que auxiliava a avaliação dos alunos de pós-graduação em 
Educação. Nesse período, o computador era considerado como um recurso 
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que auxiliava o professor nos processos de ensino e de avaliação, a qual tinha 
seu foco nas dimensões cognitiva e afetiva, visto que analisava as atitudes e a 
ansiedade dos alunos na interação deles com os computadores 
(NASCIMENTO, 2007).  

Outra experiência com o uso do computador na educação foi realizada 
por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, em 
1974, sob a coordenação do professor Ubiratan D‟Ambrósio que atuava no 

Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação dessa 
instituição. Esses pesquisadores elaboraram o documento “Introdução de 

Computadores nas Escolas de 2º Grau”, com financiamento obtido em um 

acordo entre o Ministério da Educação e Cultura - MEC e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, um convênio com o Programa de 
Reformulação do Ensino – Premen. Valente (1999, p.6-7) delineia sobre essa 
experiência na Unicamp, quando desenvolveu um software que seguia uma 
instrução auxiliada por computador ou o Computer-Aided Instruction - CAI 
(VALENTE, 1999). Trata-se de um software: 

[...] implementado em linguagem BASIC, para o ensino de 
fundamentos de programação BASIC. Esse CAI foi usado por alunos 
do Mestrado em Ensino de Ciência e Matemática, coordenado pelo 
Prof. Ubiratan D'Ambrósio, realizado no Instituto de Matemática, 
Estatística e Ciência da Computação e financiado pela Organização 
dos Estados Americanos (OEA) e Ministério da Educação (MEC). 
 

 No ano de 1975, ocorreu a primeira visita ao Brasil de Seymour Papert e 
Marvin Minsky, que “lançaram as primeiras sementes das ideias do Logo. A 
linguagem Logo foi desenvolvida em 1967 e se baseava na teoria piagetiana e 
em algumas características da Inteligência Artificial”. No início, o Logo foi usado 
somente em computadores de médio e grande porte, e seu uso foi exclusivo 
nas universidades e laboratórios de pesquisa, fato que só se alterou quando 
surgiram os microcomputadores (VALENTE, 1999, p.6). 

Em 1976, pesquisadores da UNICAMP estiveram nos Estados Unidos 
em visita ao MEDIA - Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ao 
retornar ao país, criaram um grupo de investigação sobre o uso de 
computadores na educação, o qual tinha como integrantes especialistas das 
áreas da psicologia educacional, computação e linguística. Ainda nesse ano 



22 

 

tiveram início os primeiros trabalhos com o foco no uso de Logo com crianças 
(NASCIMENTO, 2007). 

No final da década de 1970 e início da década de 1980, foram realizadas 
na UFRGS novas experiências como o trabalho com crianças1 executado pelo 
Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) do Instituto de Psicologia dessa IES 
que, com base nas teorias de Jean Piaget,  explorando as potencialidades do 
computador com o uso da linguagem Logo. Em decorrência dessas ações e 
planos refletindo o interesse da sociedade para a inserção da informática na 
educação, no início da década de 80 foram realizados Seminários Nacionais de 
Informática.  

O I Seminário Nacional de Informática foi realizado na Universidade de 
Brasília no ano de 1981. Participaram especialistas nacionais e internacionais, 
que estabeleceram posição e destacaram a relevância de se investigar o uso 
do computador como uma ferramenta que viesse auxiliar no processo de 
ensino e de aprendizagem. As diversas recomendações que emergiram nesse 
evento influenciariam as políticas públicas nessa área.  

Em 1981, foram publicados os “Subsídios para a Implantação do 
Programa Nacional de Informática na Educação”. Nesse documento, constava 
que as iniciativas nacionais nessa área deveriam estar centradas nas 
universidades, com a construção de conhecimentos técnico-científicos, que em 
momento posterior seriam discutidos com a sociedade brasileira (MORAES, 
1997, p. 4). Esses subsídios propunham 

[...] a ampliação e a acumulação de conhecimento na área mediante 
a realização de pesquisas para a capacitação nacional, o 
desenvolvimento de softwares educativos, demarcados por valores 
culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira, e a 
formação de recursos humanos de alto nível (NASCIMENTO, 2007, 
p.16). 
 

Em 1982, o II Seminário Nacional de Informática teve lugar na 
Universidade Federal da Bahia e objetivou angariar “novos subsídios para a 

criação dos projetos-pilotos a partir de reflexões dos especialistas das áreas de 
                                                           
1Essas crianças advinham de escola pública e apresentavam dificuldades de aprendizagem de 
leitura, escrita e cálculo. Esse estudo buscou compreender o raciocínio lógico-matemático 
desses sujeitos, bem como as possibilidades de intervenção com fins de uma aprendizagem  
autônoma, por parte dessas crianças (NASCIMENTO, 2007). 
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educação, psicologia, informática e sociologia” (NASCIMENTO, 2007, p.17). 
Foram dadas recomendações que pudessem nortear a política de informática 
na educação, quais sejam: a presença do computador deveria ser admitida na 
escola como um recurso que auxiliaria no processo educacional e, ainda, que o 
computador fosse utilizado para auxiliar no desenvolvimento cognitivo dos 
alunos (NASCIMENTO, 2007). Dentre as recomendações desses seminários 
nacionais de informática, estava a de que o computador não seria substituto do 
professor e sim que o auxiliaria no exercício de suas atribuições e a informática 
educativa seria adaptada à realidade brasileira nos aspectos culturais, sociais e 
econômicos (TAVARES, 2002). 

Ainda em 1982, diretrizes ministeriais no III Plano Setorial de Educação 
e Cultura (III PSEC) foram elaboradas referentes ao período de 1980-1985. 
Essas diretrizes defenderam a utilização das tecnologias educacionais, bem 
como dos sistemas de computação, evidenciando as possibilidades de esses 
recursos influenciarem a melhoria da qualidade do processo educacional e a 
atualização de conhecimentos técnico-científicos. Ainda ficou estabelecido que 
as aplicações do computador não devessem se limitar ao 2º grau, mas que 
atendessem aos outros graus e modalidades de ensino, observando o caráter 
interdisciplinar em equipes dos centros-pilotos2 (NASCIMENTO, 2007). Para 
Valente (1999, p.7), as características e decorrências desses seminários 
“estabeleceram um programa de atuação que originou o EDUCOM3 e que foi 
implantado pela Secretaria Especial de Informática (SEI) e pelo MEC, com 
suporte do CNPq e FINEP, órgãos do MCT”.  

 Em 1983 através da Portaria SEI/CSN/PR nº 001/1983, foi criada a 
Comissão Especial nº 11/1983: Informática na Educação, a qual intentava 

                                                           
2 Os centros-pilotos estavam localizados dentro das cinco universidades públicas selecionadas 
(UFPE, UFMG, UFRGS, UFRJ e UNICAMP) entre as 26 universidades que fizeram propostas 
de implementar os mesmos.  
3 Moraes (2009) ressalta que no livro Projeto EDUCOM (ANDRADE; LIMA, 1993), documento 
referencial que resgata a história e consolida os diferentes fatos que caracterizam a cultura de 
informática educativa existente no país, consta que a década de setenta foi palco das primeiras 
iniciativas na área. 
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[...] propor a orientação básica da política de utilização das 
tecnologias da informação no processo de ensino-aprendizagem com 
base nos objetivos e diretrizes do plano setorial de educação, cultura 
e desporto, da política nacional de informática e do plano básico de 
desenvolvimento científico e tecnológico do país (NASCIMENTO, 
2007, p.17).  
 

Em março de 1983, essa Comissão apresentou o projeto EDUCOM, que 
veio consubstanciar a proposta interdisciplinar de criação de centros-pilotos em 
caráter experimental, detentores de infraestrutura que propiciasse o 
desenvolvimento de pesquisas para a capacitação em nível nacional 
(MORAES, 1993). Ainda nesse ano de 1983, com o apoio do MEC, foi criado o 
Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação (NIED), da 
UNICAMP, que teve o Projeto Logo, durante vários anos, uma das bases nas 
pesquisas realizadas. 

 No ano de 1984, a responsabilidade de implementação, coordenação e 
supervisão técnica do Projeto EDUCOM passou para o Centro de Informática 
(Cenifor), no âmbito de um acordo entre: MEC, SEI, CNPq, Finep e Funtevê. A 
partir desse acordo, o MEC tomou frente do processo de informatização da 
educação brasileira, alegando que a informática na educação abordava 
questões pedagógicas referentes “ao processo de ensino-aprendizagem, 
envolvendo escolas públicas brasileiras e universidades, na busca de subsídios 
para uma futura política para o setor educacional” (NASCIMENTO, 2007). 

Segundo Tavares (2002), foi por meio do projeto EDUCOM que a 
informática educativa começou a tomar forma e se difundir pelo país. Mesmo 
que ainda de maneira precária e limitada, o governo começou a implantar 
políticas públicas para a área de informática na educação. Dentre os objetivos 
do EDUCOM estavam desenvolver pesquisas interdisciplinares acerca da 
aplicação da informática no processo de ensino e de aprendizagem, bem como  
a formação de recursos humanos (TAVARES, 2002). 

A burocracia e a falta de recursos financeiros atrasaram e prejudicaram 
o trabalho dos centros-pilotos e, quando findou a ditadura militar, os mesmos 
foram paralisados. Durante a reestruturação do EDUCOM, pós-ditadura, esse 
projeto foi alvo de disputas internas no MEC pela sua coordenação. No ano de 
1986 passou por avaliação e foi reafirmado que cumpria metas estabelecidas, 
mas ficava vulnerável às instabilidades financeiras governamentais e pelo corte 
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de bolsas de estudo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq (TAVARES, 2002). 

Pode-se perceber que as políticas públicas no Brasil sempre sofreram e 
ainda sofrem com o problema de continuidade, a cada governo que entra 
novas ações e novos projetos tomam espaço dos projetos anteriores, mesmo 
que estes estivessem dando bons resultados nas avaliações. Segundo Valente 
(1999, p. 7), o EDUCOM4 foi um projeto que propiciou “oportunidades de 

formação de pesquisadores das universidades e de profissionais das escolas 
públicas, que possibilitaram a realização de diversas ações iniciadas pelo 
MEC”.  

Em 1986, funde-se com o EDUCOM o Programa de Ação Imediata em 
Informática na Educação de 1o. e  2º. Graus - FORMAR, um projeto idealizado 
pela UNICAMP e apoiado por quatro centros-pilotos da UFRGS, UFMG, UFPE 
e UFRJ, com objetivo de capacitar os professores. Nesse projeto foram 
utilizadas a Linguagem Logo, o Prolog, o Basic e sistemas CAI1 diversos. Os 
professores-alunos do projeto “FORMAR” tinham a incumbência de dominar as 
ferramentas (software e hardware) e ainda reestruturar a metodologia de 
ensino da informática e analisar de forma crítica a sua contribuição nesse 
processo. Além disso, assumiram o compromisso na estruturação e 
implantação dos Centros de Informática Educativa – CIED, junto às Secretarias 
de Educação a que estavam vinculados (TAVARES, 2002). 

Baseado no EDUCOM, o governo lançou em 1989 o Programa Nacional 
de Informática Educativa – PRONINFE, “que objetivava desenvolver a 

informática educativa no Brasil, através de projetos e atividades, apoiados em 
fundamentação pedagógica sólida e atualizada, assegurando unidade política, 
técnica e científica”, além de capacitações para os professores (TAVARES, 

2002). Dentre as ações desse Programa foram consideradas essenciais:  
                                                           
4 Dentre as ações iniciadas pelo MEC no âmbito do EDUCOM, destacam-se: Concursos 
Nacionais de softwares Educacionais (1986, 1987, 1988), a implementação do Curso de 
Especialização em Informática na Educação FORMAR ocorridos em 1987 e 1989, e 
implantação dos Centros de Informática em Educação-CIEd, com inicio em 1987, nos estados 
brasileiros. Em 1989, ocorreu a implantação do Plano Nacional de Informática Educativa - 
PRONINFE (VALENTE, 1999). 
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[...] as atividades voltadas para capacitação de professores e técnicos 
dos diferentes sistemas de ensino, desenvolvimento de pesquisa 
básica e aplicada, implantação de centros de informática educativa, 
produção, aquisição, adaptação e avaliação de softwares educativos. 
Pretendia-se, também, facilitar a aquisição de equipamentos 
computacionais por parte dos sistemas de educação pública, 
implantação de rede pública de comunicação de dados, incentivo à 
cursos de pós-graduação na área, bem como acompanhamento e 
avaliação do Programa (MORAES, 1997, p. 12). 
 

O PRONINFE propôs que em todo país fossem criados núcleos 
direcionados à formação continuada de professores. Esse Programa 
posteriormente serviria de base para a criação do Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional – PROINFO, criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de 
abril de 1997, e regulamentado pelo Decreto 6.300, de 12 de dezembro de 
2007, tendo como objetivos a “formação de 25 mil professores e o atendimento 

a 6,5 milhões de alunos, onde a compra de 100 mil computadores é apenas um 
requisito necessário para a operacionalização das atividades e não a sua 
finalidade maior ” (MORAES, 2009, p.26).  

O PROINFO, vinculdado à Secretaria de Educação a Distância - 
SEED/MEC, foi criado com o intuito “de promover o uso pedagógico da 

informática na rede pública de educação básica. O programa leva às escolas 
computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais” (BRASIL, 2013, 
p.1). Os estados e municípios interessados em participar desse Programa 
devem oferecer espaço para os laboratórios e capacitação para os professores 
utilizarem as máquinas e demais recursos tecnológicos.  

Tavares (2002) afirmou que PROINFO teria sido o mais abrangente 
projeto, que contou com maior incentivo financeiro e se faz presente nos 
estados brasileiros por meio dos Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE. De 
acordo com Tavares (2002, p. 1):  

[...] são vários os NTE por Estado, que pesquisam, criam projetos 
educacionais envolvendo as novas tecnologias da informática e da 
comunicação e capacitam professores utilizando como suporte os 
computadores distribuídos em escolas públicas estaduais e 
municipais e a Internet como recurso comunicacional. 

 

Considerando o objetivo do PROINFO de formar pessoal qualificado 
para atuar na docência nas escolas públicas de ensino básico, o governo 
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federal lançou o Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 
Educacional - PROINFO INTEGRADO, em dezembro de 2007, que só veio a 
ser regulamentado pela Resolução/CD/FNDE nº 25 de 23/08/2010, Decreto Nº 
6.300 (BRASIL, MEC, 2013). Trata-se de:  

 
[...] um programa de formação voltada para o uso didático-
pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 
cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos 
tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos 
multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV 
Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco 
Internacional de Objetos Educacionais (BRASIL, MEC, 2010, p.1). 

 
O PROINFO INTEGRADO, que está em execução até o presente 

momento, tem por objetivo “trazer uma reflexão sobre o impacto das 

tecnologias digitais nos diversos aspectos da vida e, principalmente, no ensino” 

e oferece vários cursos como: 
 “Introdução à Educação Digital (60h)”, que busca “contribuir para 

a inclusão digital de profissionais da educação”;  
 “Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC 

(60h)” que oferece fundamentos teórico-metodológicos práticos,  
na direção de auxiliar os professores e gestores na compreensão 
do potencial pedagógico desses recursos;  

 “Elaboração de Projetos (40h)” que objetiva a capacitação dos 
professores e gestores escolares no sentido de reconhecerem a 
relevância das TDIC e desenvolverem projetos na escola; 

  “Redes de Aprendizagem (40h)” que intenta preparar os 
professores para identificarem o papel da escola diante da 
cultura digital oportunizando a utilização das novas mídias sociais 
no ensino; 

 “Projeto UCA (Um Computador por Aluno)” que busca preparar os 
professores para a utilização dos programas do laptop 
educacional (BRASIL, MEC, 2011, s/p). 

 
Esse Programa foi criado para atender às necessidades de capacitação 

dos professores para a utilização das tecnologias na escola. 
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3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS TECNOLOGIAS  
 

 

A prática educativa tem de ser, em si, um 

testemunho rigoroso de decência e pureza 

(Paulo Freire) 
  

 
No livro “Cibercultura” (1999, p.157), Pierre Lévy já fazia um alerta aos 

professores que lidavam com a educação do mesmo modo que foram 
formados: “pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das 

competências adquiridas por uma pessoa no início do seu percurso profissional 
estarão obsoletas no fim de sua carreira”.  

Lévy (1999) teceu discussões sobre a velocidade do surgimento e da 
renovação dos saberes. Para ele as tecnologias favorecem novas formas de 
acesso à informação e um novo estilo de raciocínio e conhecimento.  Essas 
tecnologias oferecem uma possibilidade de compartilhamento que permite que 
um grande número de pessoas tenha acesso ao conhecimento 
simultaneamente. Trata-se de um dilúvio de informações, as quais deverão ser 
selecionadas e criticadas segundo os interesses do leitor.  

Nesse contexto, o uso do computador disseminado rapidamente na 
sociedade, veio para facilitar a vida das pessoas em muitos aspectos. A 
informática, por sua vez, veio para auxiliar na realização de diversas tarefas 
tais como: redigir textos, fazer cálculos e tabelas, se comunicar, desenhar, 
pesquisar, conhecer lugares distantes, dentre outras.  

O uso das tecnologias como ferramentas metodológicas na educação é 
uma questão de inclusão social, tema amplamente discutido atualmente. 
Contudo, acaba por constituir-se em um paradoxo esse discurso num país em 
que existem mais de 13 milhões de analfabetos, segundo o último censo do 
IBGE, 2010. As favelas estão equipadas com uma parafernália tecnológica, 
mas sequer possuem água encanada ou rede de coleta de esgotos.  

Fazendo um exercício de reflexão, percebe-se a importância das 
tecnologias nesses e em outros contextos quando utilizadas de forma 
adequada, podendo propiciar melhoria da qualidade de vida das pessoas, 
através do letramento digital.   
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Segundo Ponte (2004), a escola que se conhece terá inevitavelmente de 
se adaptar a nova realidade e passar por mudanças e em algumas décadas 
acabará por estar irreconhecível. O que se percebe é que a escola ainda não 
conseguiu acompanhar as mudanças que acontecem aceleradamente em 
outros setores da sociedade. A concepção de Behrens (2012, p.82) é que “as 

escolas precisam rever seus processos pedagógicos que ainda neste momento 
histórico instigam o trabalho individual, competitivo e mecanicista”. 

Por isso, a escola não pode mais ignorar a tecnologia como um recurso 
pedagógico, uma facilitadora no trabalho do professor e como uma 
dinamizadora do aprendizado dos alunos, isso se for bem utilizada. Constitui- 
se em um caminho sem volta, as tecnologias vieram para ficar e estão 
consolidadas na sociedade.  
 

3.1 AS TECNOLOGIAS NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO  
 
As tecnologias estão inseridas no cotidiano das pessoas de uma forma 

tão natural que não são sequer percebidas quando utilizadas, já fazem parte da 
rotina. Hoje os meios de comunicação e a tecnologia influencia a vida das 
pessoas. E quando elas estão incorporadas a nós, elas se tornam “invisíveis” 

(MCLUHAN, 1971). 
Em cada período histórico pelo qual a humanidade passou, pode-se 

perceber a utilização de instrumentos e técnicas que ao mesmo tempo 
constituem-se em produto e fator de mudanças sociais. A pedra, a flecha, a 
roda, foram consideradas por muitos essenciais no desenvolvimento da 
humanidade (PONTE, 2002). Portanto tudo é tecnologia, de acordo com a 
cultura do povo e a utilidade que o artefato possui num dado momento 
histórico.  

Para Kenski (2012, p.15), “As tecnologias são tão antigas quanto a 
espécie humana”. O homem, por ser dotado de capacidade e raciocínio, 

construiu e elaborou inovações. E esse caminho percorrido pela humanidade é 
singular, só o ser humano é capaz de criar. No mundo contemporâneo pode-se 
afirmar que “tecnologia é poder” e quem domina as técnicas e o conhecimento 

estará sempre à frente, o que aconteceu em todos os períodos da evolução da 
sociedade e acontece nos tempos atuais. É só observar as grandes potências 
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mundiais, o quanto gastam com pesquisas para se manterem nesse patamar 
(KENSKI, 2012). 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação estão presentes 
na sociedade e vêm mudando as configurações sociais, relacionamentos, 
difusão do conhecimento, educação, economia e não alteram apenas a vida de 
um determinado indivíduo; mudam a vida de todo um grupo, mesmo que este 
não esteja inserido no mundo tecnológico. Com o intuito de compreender o 
fundamento da nova sociedade, a sociedade da informação, Castells (2002) 
elenca as características fundamentais desse novo paradigma:  

 A informação é a sua matéria-prima – Há uma relação de 
complementaridade entre a informação e a tecnologia, e este fato é o 
diferencial entre esta nova era e as revoluções anteriores, pois 
antigamente um aspecto se sobressaía ao outro; 

 Capacidade de penetração dos efeitos das novas tecnologias – os 
recursos e meios tecnológicos permeiam toda a vida social, 
influenciando também as áreas, econômica e política da sociedade;  

 Lógica de redes – A nova sociedade é uma sociedade interativa, 
interligada em todas as áreas, sem distâncias geográficas, isso 
devido às recentes tecnologias da informação;  

 Flexibilidade - Refere-se ao poder de reorganizar, transformar, 
modificar e alterar as informações.  

 Convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente 
integrado – A convergência entre os diferentes campos tecnológicos 
é resultante da lógica comum de produção da informação, onde a  
contribuição dos usuários é primordial na produção deste 
conhecimento (apud COUTINHO; LISBOA, 2011, p. 7-8).   

 
Ponte (2002) afirma que com essa nova configuração tecnológica na 

sociedade, muitas atividades profissionais estão se extinguindo enquanto 
outras novas estão surgindo. Lévy (1999) denomina “sociedade do 

conhecimento” e ele delineia a necessidade de formação e qualificação para o 
trabalho nessa sociedade. 

Pierre Lévy e Paul Virilio possuem visões antagônicas a respeito do 
movimento mundial de informatização das sociedades. Lévy vê que o mundo 
pode se tornar melhor, com liberdade de acesso às informações e à livre 
expressão, enquanto Virilio percebe as tecnologias como instrumentos de 
dominação e controle social e substitutos das relações humanas face a face 
(apud BELMIRO, 2006, p.20). Já Demo (2009, p.5) refere que os indivíduos 
possuem “com a tecnologia uma relação sui generis. Mesmo sendo meio e 
criatura nossa, ela acaba se impondo como fator decisivo de mudança por ser, 
ao mesmo tempo, resultado e promotor de mudança.” Mas contrapondo essa 
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afirmativa, o que se percebe é que o ser humano não fica à mercê da sua 
criação, ele interage, remodela e a transforma. Ele a recria. A tecnologia só 
evolui porque o homem atua sobre ela. 

Quando volta- se ao passado, é possível constatar que muitos avanços 
tecnológicos trouxeram benefícios, mas, por consequência, também vieram 
prejuízos às pessoas. Não é sensato enxergar as tecnologias como salvadoras 
dos problemas da humanidade, faz-se necessário ser realista. Nessa direção, 
Papert (1997), um dos pais da Inteligência artificial e o criador da Linguagem 
de programação LOGO, usada com crianças, afirmou que a tecnologia poderia 
modificar e melhorar a aprendizagem, mas também poderia trazer sérios 
problemas à humanidade. Segundo suas palavras: 

Não estou cegamente entusiasmado pela tecnologia. A lista de 
exemplos sobre o modo como a sociedade utilizou inovações 
tecnológicas é aterradora. Primeiro fizemos centenas de milhões de 
automóveis e só depois é que nos preocupamos em remediar os 
prejuízos causados pela desfiguração das nossas cidades, a poluição 
atmosférica e a alteração do modo de vida dos nossos adolescentes. 
Por que razão nós, enquanto sociedade, faremos melhor desta vez? 
(PAPERT, 1997, p.19). 

 

As constatações pessimistas não podem imobilizar a escola diante das 
tecnologias na sociedade, sendo necessário compreender esse momento, para 
que se possa transformá-lo e adequá-lo às demandas mais urgentes da 
sociedade. Para Behrens (2012, p.67) “as transformações econômicas, 

políticas e sociais pelas quais o mundo vem passando são reais e 
irreversíveis”. Entretanto, o uso das tecnologias pode estimular grandes 
mudanças a partir de reflexões que emergem nesse processo.  

Para Valente (1999), o uso do computador no meio educacional 
acontece simultaneamente com um questionamento acerca da função da 
escola e do papel do professor nesse processo. Dessa forma,  

[...] a verdadeira função do aparato educacional não deve ser a de 
ensinar,  mas sim a de criar condições de aprendizagem. Isto significa 
que o professor deve deixar de ser o repassador do conhecimento - o 
computador pode fazer isto e o faz muito mais eficientemente do que 
o professor - e passar a ser o criador de ambientes de aprendizagem 
e o facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do aluno. 
As novas tendências de uso do computador na educação mostram 
que ele pode ser um importante aliado neste processo que estamos 
começando a entender (VALENTE, 1999, p.6). 
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As discussões sobre essa temática nunca se findam, pois as tecnologias 
possuem defensores e opositores, as mesmas propiciam avanços científicos, 
encurtam distâncias e conectam pessoas do mundo todo, mas podem também 
subjugar civilizações, impor culturas, obrigando-as a hábitos que lhes são 
estranhos e desconhecidos (BELMIRO, 2006).  Porém, de um modo geral, as 
tecnologias digitais de informação e comunicação são necessárias em todos os 
setores, são uma realidade.  

 
3.2 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: o uso das tecnologias 

 
Dentre as demandas mais urgentes do Brasil está a necessidade de 

educação de qualidade para todos. Quando se fala em educação de qualidade,  
referem-se às boas condições de aprendizado para os alunos, que lhes 
propiciem formação para a participação na sociedade em igualdade de direitos, 
independente da classe social a que pertencem. 

Defende-se que a educação é o motor que alavanca o desenvolvimento 
de um país, colaborando para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
Assim, se tem buscado adentrar os muros da escola, uma das principais 
instituições sociais capazes de alterar essa realidade, como defende Behrens 
(2012, p.67): “as perspectivas para o século XXI indicam a educação como 
pilar para alicerçar os ideais de justiça, paz, solidariedade e liberdade”. No 

entanto, não se deve olhar a escola como a redentora da humanidade, visto 
que é historicamente situada e culturalmente condicionada.  

A escola tem o seu papel a cumprir que é formar cidadãos capazes de 
atuarem na realidade desigual, contribuindo para a inclusão dos excluídos, 
como agentes transformadores da sociedade. Todavia, a realidade contradiz 
esse papel. Moran (2012, p.7) aponta que as crianças do Ensino Fundamental 
II abandonam a escola mais por desinteresse do que por necessidade de 
trabalhar. Assim, faz a seguinte afirmação: “A escola é pouco atraente [...] com 

uma escola assim e, ao mesmo tempo, com o rápido avanço rumo à sociedade 
do conhecimento, o distanciamento entre a escola necessária e a real, vai 
ficando dramático”. Ele ainda se refere a lacunas que se formam quando fala 
de educação e escolas. É possível vislumbrar as falhas dentro do sistema 
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educacional que estão diretamente ligadas aos resultados ruins alcançados 
pelos alunos da escola brasileira: 

[...] ensino predominantemente discursivo e massificante, número 
excessivo de alunos por sala, professores mal preparados, mal 
pagos, pouco motivados, infraestrutura inadequada, salas 
barulhentas, pouco material escolar, tecnologias acessíveis a poucos 
[...]. O desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de 
qualidade que integre todas as dimensões do ser humano (MORAN, 
2012, p.15). 

 
No Brasil, dois documentos oficiais preconizam o uso de tecnologias no 

processo de ensino e de aprendizagem. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LBD), nº 9.394/96, estabelece no parágrafo 1º do artigo 
36, onde aborda questões sobre o ensino médio, que: 

Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre: 
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna; 
II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
(BRASIL, 1996). 

 
E os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) já na sua página de 

introdução reafirmam que a formação do aluno deve ter como foco essencial 
adquirir conhecimentos básicos, se preparar cientificamente e se capacitar para 
a utilização das diferentes tecnologias referentes às áreas de atuação 
(BRASIL, 2000). Para Gatti (2005, p. 603):  

[...] a passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade da 
informação [...] gerou crises. [...] Nesta sociedade informático-
cibernética a educação é chamada a priorizar o domínio de certas 
habilidades a ela relacionadas e, os que não possuem as habilidades 
para tratar a informação, ou não tem os conhecimentos que a rede 
valoriza, ficam totalmente excluídos. 

 
Quando se fala em educação e escola, vem logo em mente a figura do 

professor, que é considerado um dos responsáveis pela formação que o aluno 
precisa obter para se tornar um cidadão consciente de seus direitos. O 
professor é peça-chave das mudanças de que a educação precisa. Para atuar 
em uma sociedade tão complexa e excludente quanto a brasileira, ele precisa 
estar bem preparado para enfrentar situações das mais variadas e adversas. 
Dependendo da formação que os professores recebem, eles pouco contribuem 
para a melhoria da qualidade do ensino. De acordo com Gatti (2008, p. 62), 

[...] na última década, a preocupação com a formação de professores 
entrou na pauta mundial pela conjunção de dois movimentos: de um 
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lado, pelas pressões do mundo do trabalho, que se vem estruturando 
em novas condições, num modelo informatizado e com o valor 
adquirido pelo conhecimento, de outro, com a constatação, pelos 
sistemas de governo, da extensão assumida pelos precários 
desempenhos escolares de grandes parcelas da população. Uma 
contradição e um impasse. Políticas públicas e ações políticas 
movimentam-se, então, na direção de reformas curriculares e de 
mudanças na formação dos docentes, dos formadores das novas 
gerações. 

 
Nessa conjuntura, à docência é exigida uma postura e uma formação 

ética do professor para que supere os diversos tipos de percalços enfrentados 
na educação. Os professores necessitam estar conscientizados de que não 
basta deter o conhecimento dos conceitos a serem trabalhados em sala de 
aula. É preciso ir mais longe, buscar o resgate dos valores esquecidos, 
atuando de modo responsável e comprometido com a formação ética dos 
alunos, visando o bem do outro. E pensando no bem do aluno, ele precisa 
acompanhar e se adaptar às mudanças sociais que se colocam 
essencialmente o uso das tecnologias na educação.  

O trabalho do professor com o uso de tecnologias não é sinônimo 
apenas da oferta de cursos, oficinas, palestras, com o intuito de capacitá-los 
precariamente objetivando solucionar o problema da educação no país. Para 
Severino (2002, p. 13), 

[...] a formação docente é um processo permanente e envolve a 
valorização identitária e profissional dos professores, a identidade do 
professor é simultaneamente epistemológica e profissional, 
realizando-se no campo teórico de conhecimento e no âmbito da 
prática social. 

 
A formação do docente para o uso de tecnologias digitais da informação 

e da comunicação, com a inovação das metodologias de ensino, das 
estratégias e materiais utilizados pode atualizar a educação, foi defendido tanto 
no Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, quanto pela Resolução do 
Conselho Nacional de Educação, de 18 de fevereiro de 2002, que instituiu 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica (DCN‟s). Foi incentivada, portanto, a formação do professor 

para integrar as tecnologias à prática de sala de aula. Além disso, esse PNE 
apresentou que o governo deveria “assegurar a melhoria da infraestrutura física 

da escola propiciando condições para usar os recursos das tecnologias 
multimídias educacionais” (PNE, 2001, p. 50). 
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 Os estudos de Mercado (1998) estão de acordo com essa política de 
formação docente e acrescenta que a implementação das novas tecnologias 
nos cursos de formação de docentes encontra alguns entraves, dentre eles: o 
econômico, que é o de equipar as universidades com laboratórios e 
equipamentos, e o ideológico, que é ter em seu quadro de formadores, 
docentes que já tenham superado a concepção negativa a respeito das 
tecnologias e não mais concordam que o modo tradicional de ensinar dê conta 
de suprir as demandas da realidade atual. 

Levando-se em conta a influência que o “capital cultural” do docente tem 

sobre o cotidiano da sala de aula, a precária formação dos mesmos tem sido 
considerada como um dos fatores responsáveis pelo fracasso da educação 
básica no Brasil (BOURDIEU, 1998). Assim, há de se preocupar com o que tem 
sido feito nos cursos de licenciaturas e pedagogia espalhados pelo país. 
Laranjeira et al (1999) atribui uma crítica aos cursos de formação docente, que 
muitas vezes são elaborados com grande carga teórica, pouca prática, curto 
tempo de duração, sem articulação entre formação continuada e inicial.  

No Brasil ainda são poucos os cursos de Pedagogia e Licenciatura que 
adotam o uso das TDIC em disciplinas específicas na matriz curricular.  
Segundo Kenski (2013, p. 96), “há que se mudar a lógica de formação e ação 
em todas as disciplinas dos currículos dos cursos de formação de professores”. 

Sem essas mudanças os professores não têm condições nem preparo 
suficiente para atuar com segurança e desempenhar bem sua função frente ao 
uso das tecnologias que tendem a definir grandes transformações na 
sociedade. 

A formação do professor para o uso de novas tecnologias no contexto 
educativo é algo processual, que requer dele o domínio dos recursos 
tecnológicos (PRADO, 2005). O papel do professor não muda frente às novas 
demandas do mundo moderno, mas exige dele que se adeque, se prepare para 
receber as tecnologias como aliadas ao fazer pedagógico e não como algo que 
aterroriza e que poderá ocupar seu lugar no futuro.  

Para Coscarelli (2006, p. 43), inovação tecnológica não significa a 
inovação pedagógica, mas deve ser incentivada nas escolas essa 
aproximação. Segundo essa autora, o computador pode ser usado para manter 
a situação vigente, de aulas tradicionais e repetitivas, pois “os recursos 
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tecnológicos são mutáveis e o sujeito é quem determina o uso que faz desses 
recursos”. Para Guimarães (2007), o redimensionamento das práticas 

educativas, exige do educador desenvolver sua consciência crítica e se 
apropriar dos benefícios trazidos pelas novas tecnologias e ainda a inovação 
de suas práticas pedagógicas. É preciso que as mídias digitais sejam inseridas 
como ferramentas, quando o papel do professor passará a ser de articulador 
dessas novas formas de ensinar e de aprender.           

Para Paulo Freire (1996, p. 39), deve haver uma formação contínua dos 
professores, em que haja a reflexão crítica sobre a própria prática. Para esse 
educador, “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática”. Desse modo, a responsabilidade de todo professor 

é comprometer-se com a transformação social e a democratização do ensino, a 
fim de “aprender a aprender e aprender a fazer” (DELORS, 1999), superando 

desafios e obstáculos. Dentro dessa perspectiva, faz-se necessária a 
incorporação de estratégias e preparo dos professores para o uso das 
tecnologias na escola, um avançar no percurso de aprender a usar tecnologia 
para o “fazer pensar”. 
 A formação inicial e a formação continuada devem ser complementares 
e não compartimentalizadas. Faz- se necessária uma compreensão de que “a 

educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não educados. 
Estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são 
absolutos” (FREIRE, 2011, p.35). Não pode haver uma ruptura entre o formar-
se e inserir-se na atividade profissional. Para continuar atuando, todo 
profissional precisa acompanhar as evoluções na sua área de formação. Nessa 
direção, Gatti (2008, p. 58) atribuiu uma crítica às políticas públicas de 
formação continuada: 

Muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor 
educacional adquiriram, então, a feição de programas 
compensatórios e não propriamente de atualização e aprofundamento 
em avanços do conhecimento, sendo realizados com a finalidade de 
suprir aspectos da má-formação anterior, alterando o propósito inicial 
dessa educação – posto nas discussões internacionais –, que seria o 
aprimoramento de profissionais nos avanços, renovações e inovações 
de suas áreas, dando sustentação à sua criatividade pessoal e à de 
grupos profissionais, em função dos rearranjos nas produções 
científicas, técnicas e culturais. 
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A formação continuada dos professores também deve ser uma 
responsabilidade dele próprio como agente de sua formação, como afirma 
Freire (2011, p. 34) “o homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não 
pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém”, mas essa 

responsabilidade deve ser partilhada com os governos. Com relação a essa 
questão, Gatti (2008, p. 58) faz uma análise das ações voltadas para a 
formação continuada de professores no Brasil e da precariedade dos cursos de 
licenciatura que formam os professores:  

[...] concretamente ampliou-se o entendimento sobre a educação 
continuada, com esta abrangendo muitas iniciativas que, na verdade, 
são de suprimento a uma formação precária pré-serviço e nem 
sempre são propriamente de aprofundamento ou ampliação de 
conhecimentos. Isso responde a uma situação particular nossa, pela 
precariedade em que se encontram os cursos de formação de 
professores em nível de graduação. 

Mesmo diante dessas constatações, é preciso que o professor tenha 
acesso à programas de formação condizente com as novas demandas, quando 
o uso das tecnologias no âmbito da educação estará presente. Segundo 
(PONTE, 2004, p.1) para que ocorram mudanças significativas na escola e 
consequentemente na sociedade, a formação para o uso das tecnologias exige 
“duas condições fundamentais: (i) um amplo acesso às TIC na sociedade em 

geral e (ii) o protagonismo dos professores, como actores educativos”, ou a 

escola e os alunos viverão à margem da sociedade do conhecimento. A 
sociedade e a escola precisam compreender melhor esse momento de dúvidas 
e incertezas pelos quais passa o professor brasileiro, mas ao mesmo tempo 
não pode ficar paralisada, conforme cita Moran (2012, p. 51),  

[...] sociedade precisa ter como projeto político a procura de formas 
para diminuir a distância que separa os que podem e os que não 
podem pagar pelo acesso à informação. As escolas públicas e as 
comunidades carentes precisam ter acesso garantido para não 
ficarem condenadas à segregação definitiva, ao analfabetismo 
tecnológico, ao ensino de quinta classe. 

É necessário também que os professores reflitam sobre esta nova 
configuração social. Da escola e dos professores vem sendo cobrado cada vez 
mais que atendam à demanda crescente de alunos, propiciando-lhes o domínio 
dos saberes acumulados pela humanidade, a fim de que possam atuar na 
sociedade e no mundo do trabalho de forma digna e satisfatória. Nesse 
contexto em uma sociedade em constante transformação, é que o professor 
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precisa atuar e para que essa atuação seja de forma plena, favorecendo uma 
educação de qualidade aos alunos, há hoje disponíveis vários tipos de recursos 
didáticos que o docente pode lançar mão durante suas aulas. Marques (2000, 
p. 41) afirma que o professor,  

[...] enquanto sujeito que aprende, constituído pelo que aprende, não 
pode desvincular o que faz no mundo daquilo que faz de si mesmo, 
por sua capacidade de reflexão. Na articulação dessas duas 
instâncias - o eu e o mundo- consiste a capacidade de reflexão, isto 
é, a posse de seu saber sobre si mesmo e seu mundo. 

 
Conforme afirma Moran (2012, p.87) “para mudar o mundo, podemos 

começar mudando a visão que temos dele e de nós. Ao mudar nossa visão das 
coisas, tudo continua no mesmo lugar, mas o sentido muda, o contexto se 
altera.” A reflexão sobre a prática permite ao professor analisar os contextos 
em que se insere, colaborando para a melhoria da qualidade da educação. A 
sociedade do conhecimento espera que o professor atenda ao clamor por uma 
escola mais próxima das questões atuais. E segundo revela-nos Moran (2012, 
p. 87),  

[...] felizmente mais pessoas estão mudando ou querendo mudar. Isso 
é um excelente sinal de que é possível realizar um grande trabalho na 
educação brasileira. Vamos concentrar-nos nesses grupos que estão 
prontos para o novo, que procuram aprender, que estão dispostos a 
avançar, a experimentar.  
 

Em todo processo de mudança há desconfianças e somente alguns 
aderem de imediato, mas aos poucos, vencidas as resistências iniciais, a 
escola deve investir e apoiar aqueles que acreditam na transformação da 
escola.  

Para que o professor incorpore o uso das tecnologias em suas aulas, ele 
precisa vencer o medo do desconhecido e a insegurança que a máquina 
representa. “As relações que se configuram pela presença do computador em 

situações de ensino, imprimem algumas dificuldades que são motivo de 
insegurança e constituem obstáculo para sua efetiva inserção” (ALLEVATO, 
2007, p. 92). Essa afirmativa sustenta a teoria de que muitos professores 
acabam por optar a ficar no esquema de aulas tradicionais porque não 
dominam a tecnologia para utilizar os computadores em sala de aula. A análise 
feita por Gatti (1993, p. 22) relata a resistência por parte de alguns professores 
e o deslumbramento de outros em relação a inovações: 
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Sempre que uma inovação surge no horizonte dos educadores, 
observa-se, em algumas, deslumbramento em função das 
possibilidades aventadas por essas inovações e, em outros, ceticismo 
crônico provocado que pela decepção que professores diretores e 
técnicos em Educação vêm acumulando com as políticas e propostas 
educacionais mal implementadas ou descontinuadas pelos 
sucessivos governos, quer pela acomodação natural que temos a 
nossas funções e pelo incômodo que inovações podem provocar, na 
medida em que estas exigem alterações no comportamento e uso de 
espaço e tempo já bem cristalizados. 
 

As discussões que têm sido efetuadas sobre a questão tecnologia, 
educação e formação continuada de professores refletem que a 
responsabilidade do professor frente ao mundo moderno é muito grande. Ele 
não pode se omitir e ficar no imobilismo deixando os seus alunos à margem 
dos avanços que ocorrem na sociedade, visto que hoje o analfabetismo digital 
é tão preocupante quanto o analfabetismo convencional. Segundo Nóvoa 
(1995, p. 17), 

[...] a formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-
se nesse esforço de inovação e de procura dos melhores percursos 
para a transformação da escola. É esta perspectiva ecológica de 
mudança interactiva dos profissionais e dos contextos que dá um 
novo sentido às práticas de formação de professores centradas nas 
escolas. 

 
Freire (2011, p. 28) recusa a dicotomia humanismo-tecnologia quando 

afirma que isto é um erro, pois “humanismo e tecnologia não se excluem”, e diz 

mais “se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a 

causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo 
prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando 
para melhor lutar”. Kenski (2013, p. 91) refere-se a essa dinâmica do mundo 
moderno, quando ressalta a importância da formação continuada dos 
professores na atualidade:  

[...] formar professores com qualidade e conhecimento teórico e 
prático para atuar em múltiplas frentes, além dos espaços tradicionais 
da educação regular – como educação a distância; educação 
mediada pelas tecnologias; educação cooperativa, empreendedora 
inclusiva etc. -, é uma necessidade que a nova cultura e a nova 
sociedade exigem. 

 
Como afirma Goergen (2005, p. 84), “o ser humano é um „ser a caminho 

de si mesmo‟ e ele é o único que pode percorrer esta estrada”. Aos professores 

cabe a busca constante de uma formação continuada para o uso das 
tecnologias em suas aulas.  
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Essas discussões mostram que é um desafio para a sociedade, os 
governos, os sistemas de ensino e para os professores atenderem às novas 
demandas sociais.  
 
3.2.1 Os Recursos Didáticos na História da Educação 
 

 
De acordo com Souza (2007, p. 111), “recurso didático é todo material 

utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser 
aplicado pelo professor a seus alunos”. A utilização de recursos didáticos na 

sala de aula pode facilitar a compreensão da relação do aluno com o mundo 
que o cerca.  

Valente (1999, p. 1) refere-se ao uso das tecnologias na educação, 
dizendo que basicamente são necessários, “o computador, o software 
educativo, o professor capacitado para usar esses recursos no meio 
educacional e o aluno”. Mas o computador e os softwares são muito recentes e 
antes deles outros recursos didáticos fizeram parte do cotidiano escolar. 

Os recursos didáticos apresentaram uma evolução ao longo da história 
da educação e, mesmo após séculos, alguns deles ainda são amplamente 
utilizados, principalmente nas escolas públicas, por possuírem menos 
condições financeiras.  

Para Rutz (2008) a cronologia dos recursos didáticos ao longo da 
evolução da humanidade seria assim: pintura rupestre (17.000 a.C), alfabeto 
sumeriano (4.000 a.C), papel (105), tipo móvel (1.476), quadro de giz (1700), 
projetor de filmes (1887), televisão (1926), videocassete (1956), mimeógrafo 
(1960), projetor de slide ( 1961), computador (1980), retroprojetor (1980),  
softwares educativos (1982), DVD (1990), data-show (1990) e internet (1990). 

Dentre os materiais didáticos, um dos mais antigos ainda em uso, está o 
quadro negro que foi criado na França por volta de 1.700 por frades 
interessados em educar grande número de jovens. Posteriormente viriam 
outros que, na mesma direção, intentariam auxiliar o processo de ensino e de 
aprendizagem. Schramm (apud SANT‟ANNA, 2004) considerou a aplicação 

dos recursos didáticos, dividindo-os em quatro gerações:  
1ª geração: quadro-negro, mapas; 
2ª geração: manuais, livros e textos impressos; 
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3ª geração: fotos, rádio, gravações, televisão, filmes; 
4ª geração: instrução programada, computador, laboratórios de 
linguagens. 
 
Essa cronologia apresenta que a humanidade evoluiu e essa evolução 

se deu à medida que novos artefatos para solucionar problemas e as 
necessidades humanas foram criados. Com a escola não foi diferente. Houve 
evolução em relação aos recursos didáticos que foram sendo criados e vieram 
para atender às necessidades dos alunos e professores, para o 
aperfeiçoemento do processo de ensino e de aprendizagem.  

Falavigna (2009, p. 83) evidencia a importância dos recursos didáticos “o 

uso de meios e recursos didáticos variados como alternativas criativas dos 
professores na apresentação e desenvolvimento de determinados temas em 
sala de aula, proporcionando ao aluno melhores condições de aprendizagem”. 

Mediadores do processo de ensino-aprendizagem, esses recursos se 
apresentam em vários formatos e linguagens, como: os livros didáticos, 
paradidáticos, imagens de satélite, mapas gráficos, músicas, poemas, 
fotografias, filmes, videoclipes, jogos, entre outros. Vale salientar que, nas 
escolas brasileiras, a introdução do livro didático e de outros recursos didáticos 
como globos terrestres e mapas, ainda no século XIX, foi iniciativa do Barão de 
Macaúbas, um médico de formação, que se interessava pela educação 
(FREITAS, 2007, p. 24). 

A opção de se utilizar um determinado recurso didático no processo de 
ensino e de aprendizagem está diretamente vinculada ao momento e ao 
contexto político, social e econômico em que se está vivendo. Para Tajra 
(2002) os recursos didáticos podem ser classificados em: tecnologias físicas 
(recursos físicos tais como caneta, livro, computador), tecnologias simbólicas 
(linguagens oral, escrita, gestual e pictórica, idiomas), as tecnologias 
organizadoras (que compreendem as variadas formas como as pessoas se 
relacionam com o mundo e na escola está refletido nas diferentes tendências 
pedagógicas ou estratégias de ensino). 

De acordo com Cerqueira e Ferreira (1996), a sociedade pode 
influenciar até mesmo as escolhas destes recursos. Para esse autor, os 
recursos didáticos físicos visam auxiliar a aprendizagem, constituindo-se em 
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mediadores para facilitar, incentivar ou possibilitar o processo ensino-
aprendizagem. Para esses autores os recursos didáticos podem ser 
classificados como naturais (elementos da natureza tais como água, pedra, 
animais), pedagógicos (quadro, flanelógrafo, cartaz, gravura, álbum seriado, 
slide, maquete), tecnológicos (rádio, gravador, televisão, computador, 
laboratório de línguas) e culturais (biblioteca pública, museu, exposições). 

Os recursos didáticos também podem ser classificados como recursos 
visuais, auditivos ou audiovisuais, portanto se trata daqueles recursos que são 
voltados para estimulação dos alunos por meio da percepção visual, auditiva 
ou de ambas. Muitos deles foram criados exclusivamente para fins 
pedagógicos, isto é, foram pensados para serem didáticos, para mediarem a 
construção do conhecimento que ocorre no ambiente escolar (FREITAS, 2007).  

Desse modo, o que se nota é que há uma diversidade de classificações, 
no que tange a esses recursos. Castoldi (2006, p. 985), salienta que os 
recursos didáticos trazem uma nova dinâmica às aulas, por saírem do 
convencional com o uso de “recursos didático-pedagógicos pensa-se em 
preencher as lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa”. Assim, além 
de apresentar o conteúdo de uma forma diversificada permite aos alunos 
serem participantes do processo de aprendizagem. 

Neste estudo serão considerados os recursos didáticos denominados 
recursos midiáticos e tecnológicos. Esses recursos já fazem parte do processo 
educativo há muito tempo. Giraffa (2012, p. 23) elencou uma cronologia 
objetiva dessa evolução. Com o surgimento do giz, houve a substituição do 
carvão e esse fato favoreceu a organização e o registro dos conteúdos, 
“recurso esse associado ao quadro negro, que posteriormente ficou verde, 

branco e finalmente se digitalizou.” Entretanto, se percebe que, em pleno 

século XXI, os meios de comunicação ainda reportam que muitas escolas pelo 
Brasil utilizam basicamente o quadro-negro e o giz como únicos recursos 
disponíveis. 

O retroprojetor permitiu a exibição de conteúdos e materiais, que 
primeiro eram impressos em folhas de acetato, depois plástico especial e, por 
fim, chegou-se ao projetor digital. E ainda, o projetor de slides também acabou 
por se tornar digitalizado e integrado aos computadores (GIRAFFA, 2012). 
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 A oferta de novos recursos didáticos tecnológicos não variou muito até a 
segunda metade do século XX, um período em que os avanços foram 
percebidos pela qualidade do material, seu tamanho e peso. Os computadores 
começaram a ser utilizados nas escolas só nos anos 1980, mas possuíam 
“memória reduzida, pesados e com periféricos limitados. Eles rapidamente 
evoluíram e diminuíram de tamanho, ganharam potência e muitos recursos 
integrados.” Atualmente há os notebooks, os netbooks, os tablets, os PDAs 
(Personal Digital Assistants) e os celulares de quarta geração, que possuem 
tantos recursos compatíveis com as funcionalidades de computadores portáteis 
(GIRAFFA, 2012). 

Com os computadores surgiram também as impressoras que vieram 
suplantar os mimeógrafos. Para a autora, “o professor sempre teve de 

aprender algum tipo de tecnologia para organizar e realizar sua aula. A grande 
diferença é a velocidade e a variedade de recursos que hoje são ofertados” 

(GIRAFFA, 2012, p. 24). Outro recurso que veio com os computadores são os 
softwares, que consistem em programas de computador, dentre os quais se 
destacam os softwares educativos. Possuindo uma proposta de ensino, um 
objetivo pré-definido no âmbito educacional, se propõe a auxiliar os usuários, 
alunos, na compreensão dos conceitos e a adquirirem habilidades, com uso de 
interface computadorizada. Promovem situações estimulantes que mantêm a 
atenção do aluno em sua interação com esse recurso didático (SOUSA; 
MOITA; CARVALHO, 2011). 

Considerando esses pressupostos, neste estudo serão considerados, 
dentre os diferentes e variados recursos didáticos que foram utilizados ao longo 
da história da educação, os softwares educativos utilizados nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

 
 

3.2.2 O uso de softwares educativos  
 
Para que o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação se 

efetive nas escolas, algumas dificuldades precisam ser superadas. Segundo 
Frota (2010), uma delas é a formação incipiente dos professores frente ao uso 
dos computadores. A outra é a falta de computadores nas escolas com 
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programas e softwares instalados e que estejam em perfeito funcionamento. 
De acordo com Perrenoud (2000), para fazer uso destes recursos não é 
necessário que o professor se especialize em informática ou programação, 
mas deverá ter um mínimo de formação e capacitação na área, visto que a 
correta aplicação dos softwares com fins didáticos depende do professor.  

Nesse contexto o uso de softwares se justifica devido às inúmeras 
possibilidades que oferecem na construção, organização do conhecimento e 
desenvolvimento do raciocínio lógico. Os softwares educativos podem abranger 
quase todos os conteúdos disciplinares da escola e apresentam uma grande 
variedade de ações que podem ser desenvolvidas, tais como: escrever, criar 
jogos, desenhar, aprimorar raciocínio lógico, entre outros. 

 Os softwares podem ser divididos em duas categorias básicas segundo 
Oliveira et al (2001): softwares aplicativos, que não possuem finalidades 
educativas mas  podem ser utilizados com este objetivo, um exemplo é o Word 
ou o Excel, e  os softwares educativos, voltados para as demandas 
educacionais favorecendo o processo de ensino e de aprendizagem. Essas 
ferramentas tecnológicas colaboram para fixar, facilitar e ampliar os conteúdos 
curriculares, pois possuem caráter didático. 

Sancho (1998) também concorda que software educativo é um programa 
que possui recursos projetados para a utilização em contexto escolar, 
favorecendo o ensino e a aprendizagem. Esse autor classifica os softwares 
educativos em grupos de acordo com suas particularidades: 

- Tutoriais: programas que dão instruções, informações e que elaboram 
perguntas para verificar o aprendizado do aluno. Favorecem aqueles 
alunos com dificuldades em aprender conteúdos trabalhados, pois 
permitem rever as atividades inúmeras vezes. 
- Exercício ou prática: programas com atividades, problemas e 
exercícios de fixação para serem resolvidos. Corrigem erros e fornecem 
ajuda. 
- Demonstração: programas demonstrativos apenas. Mostram leis, 
teorias, conceitos através de animações atrativas. A interação é 
pequena visto que o programa propicia somente sua visualização. 
- Simulação: programas que possuem imagens e animações e podem 
simular situações reais. São úteis quando não há condições de realizar 
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os experimentos ou atividades em situação real, por questões de 
segurança ou por deslocamentos geográficos. 
- Jogo: programas baseados em regras, com pontuação e que podem 
interagir com o jogador. Promovem o aprimoramento das habilidades 
motoras e cognitivas. 
- Monitoramento: programas que acompanham o aluno na sua 
aprendizagem, destacando as áreas que necessitam de atenção ou de 
serem mais bem trabalhadas. Oferecem exercícios, perguntas, corrigem 
as atividades e emitem uma avaliação. São interessantes adaptando-se 
ao ritmo de cada aluno. 

 
           Há também o uso de softwares diretamente de uma conexão de internet, 
o que se apresenta como uma possibilidade para as escolas com poucos 
recursos financeiros. Os softwares auxiliam na ampliação dos conceitos e 
teorias. Por serem detentores de uma linguagem atraente e dinâmica, podem 
ajudar na melhoria da aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento além 
de auxiliarem o professor nas suas atividades diárias com seus alunos. 

Entretanto, sabe-se que grande parcela da população em idade escolar 
no Brasil ainda não tem acesso a esses recursos tecnológicos na escola. Pois 
conforme (OLIVEIRA, 2008, p. 187) “o desafio emergente é a criação de novas 

maneiras de educar as pessoas, não para lidar com o aparato tecnológico, mas 
com as informações advindas ou propiciadas por esse novo tipo de saber”.  

Nesse contexto, foram modificados os papéis de todos os envolvidos na 
educação. Os professores passaram a ter novos desafios para lidar com as 
tecnologias no ambiente escolar. Nessa direção, Nóvoa (1991, p. 29) evidencia 
que a formação do professor é algo para ser levado a sério pelos governos e 
sociedade, pois, 

[...] para os professores o desafio é enorme. Eles constituem não só 
um dos mais numerosos grupos profissionais, mas também um dos 
mais qualificados do ponto de vista académico. Grande parte do 
potencial cultural (e mesmo técnico e científico) das sociedades 
contemporâneas está concentrado nas escolas. Não podemos 
continuar a desprezá-lo e a menorizar as capacidades de 
desenvolvimento dos professores.  
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Para esse autor, uma formação para a autonomia profissional com 
responsabilidade pode inovar os padrões de exigência da profissão de 
professor e ainda inaugurar um novo ciclo na história da educação.  
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4 AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES  
 

Para isto existem as escolas: não para 
ensinar as respostas, mas para ensinar 
as perguntas. As respostas nos 
permitem andar sobre terra firme. Mas 
somente as perguntas nos permitem 
andar pelo mar desconhecido. 
  

Rubem Alves 
 

 
Buscando sinônimos no dicionário Michaelis, encontram-se as seguintes 

definições para a palavra concepção “a ideia que a pessoa formula da sua 

própria atuação e status nos grupos sociais a que pertence; imagem subjetiva 
do mundo, concebida por um indivíduo ou grupo, de acordo com determinado 
ponto de vista” (2009, s/p). 

Para Garnica (2008, p. 499), concepções são construções que se 
elaboram durante toda a vida e influenciam os pensamentos e as ações. Pode-
se considerar “como „concepções‟, os „algos‟ (crenças, percepções, juízos e 

experiências prévias, etc.) a partir dos quais nos julgamos a agir”. Na tentativa 
de definição desse termo esse autor afirma que as “concepções são, portanto, 

suportes para a ação. Mantendo-se relativamente estáveis, as concepções 
criam em nós alguns hábitos, algumas formas de intervenção que julgamos 
seguras”.  

O estudo das concepções de professores acerca de aspectos 
intrínsecos à sua prática pedagógica assume acentuada relevância, na 
investigação educacional, de modo que melhor se compreenda as ações e não 
ações dos professores. Entretanto, as concepções podem ser mutáveis ao 
longo da vida de acordo com os diversos momentos e as diferentes 
experiências pelas quais os indivíduos passam. Para Garnica (2008, p. 498-
499)  

[...] não há concepção estática. Como qualquer percepção que temos 
do mundo, as concepções estão em constante mutação, num 
processo não linear que alterna alterações e permanências.  Nossa 
visão acerca de algo está radicada nas nossas percepções, no que 
sentimos do mundo, no que sentem do mundo as pessoas com as 
quais convivemos, de como elaboramos essas percepções e as 
tornamos operacionalizáveis para continuarmos vivendo e convivendo 
(vivendo com outros). Isso é próprio do que poderíamos chamar 
"processo de formação", ainda que tal processo não tenha um 
objetivo claro e definido previamente, pois também seus objetivos vão 

 



48 

 

se alterando durante o processo, mantendo algumas características e 
revertendo outras que até então julgávamos estabelecidas. 
 

Fundamentando-se em Peirce (1998), Garnica (2008, p. 500) salienta 
que concepções não consistem simplemente em consciências momentâneas. 
São “hábitos mentais que duram algum tempo [...] e são satisfatórios - como 
qualquer outro hábito - até que uma surpresa ocorra e comece a dissolvê-los” 

de modo que outro hábito venha a se instalar. 
Outra conceituação de concepção consta em Giordan e de Vecchi 

(1996) que a consideram como sendo um processo pessoal, por meio do qual o 
individuo estrutura de forma progressiva os seus conhecimentos, em um 
processo ao longo de sua existência, sofrendo influência da sociedade, cultura 
e atividades que exerce em sua vida.  

Segundo Nóvoa (2000), não é possível aos professores separarem seu 
eu pessoal do seu eu profissional, principalmente em uma profissão carregada 
de valores e de ideais que exigem dos docentes um empenhamento e a 
relação com outros indivíduos.  

Buscando outras atribuições de significado a concepções, pode-se 
referir a Giordan e Vecchi (1996, p. 95) que a definem como sendo:  

[...] o processo de uma atividade de construção mental do real. Essa 
elaboração efetua-se, é claro, a partir das informações que o 
aprendente recebe pelo intermédio de seus sentidos, mas também na 
relação que mantém com outrem, indivíduos ou grupos, durante sua 
história, e que permanecem gravadas em sua memória. Mas essas 
informações são codificadas, organizadas, categorizadas num 
sistema cognitivo global e coerente, em relação com suas 
preocupações e o uso que lhes dá. 
 

Outro estudo que traz o termo concepção é o de Gesser e Santos (2011, 
p. 24) os quais afirmam que a “forma como se constitui uma determinada 

concepção, está intrinsecamente relacionada às ações advindas das relações 
que um sujeito, ou grupo de sujeitos está imanente”. Ponte (1992), em seus 
estudos sobre concepções, afirma que elas têm um importante aspecto de 
coletividade, de social, grupal, onde estão inseridos os seres humanos. As 
concepções são geradas “nas interacções inter-individuais e a sua evolução é 
muito marcada pelas dinâmicas colectivas”. Também segundo esse autor: 

Esta impregnação de elementos sociais no processo de construção 
do saber reforça a perspectiva de que existe uma relação interactiva 
entre as concepções e as práticas. As concepções influenciam as 
práticas, no sentido em que apontam caminhos, fundamentam 
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decisões, etc. Por seu lado, as práticas, que são condicionadas por 
uma multiplicidade de factores, levam naturalmente à geração de 
concepções que com elas sejam compatíveis e que possam servir 
para as enquadrar conceptualmente (PONTE, 1992, p.10) 

 
 Para Ponte, Matos e Abrantes (1998, p. 216), em relação aos 

professores, as suas concepções abrangem mais do que o simples 
conhecimento acerca de temas e competências pedagógicas. As ações dos 
professores são resultantes de uma combinação de ambições e 
experimentações que vão se firmando em hábitos com os quais foram se 
identificando como professores. Segundo Nóvoa (2000) forma como cada 
professor ministra suas aulas depende de como ele se coloca como pessoa no 
decorrer de sua prática pedagógica. 

Outra conceituação sobre concepção dos professores que pode ser 
trazida aqui é a de Freire (1996, p.102) que afirma: 

[...] 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.  

 
As concepções dos professores se “diferenciam claramente pelos níveis 

de ensino, pela sua origem profissional (isto é, pelo tipo de formação inicial, 
formação científica e formação pedagógica), pela sua inserção social e pelas 
suas opções ideológicas e educativas” (GARNICA, 2008, p. 34). Assim, 

considerou-se relevante traçar um perfil dos professores participantes deste 
estudo no que tange a formação que possuem em relação às TDIC. 

Realizar um estudo levando em consideração as concepções de um 
grupo profissional como o dos docentes revela-se de grande importância para a 
educação, pois as concepções influenciam as práticas docentes e fazem parte 
do todo subjetivo de cada indivíduo. Todos os professores carregam consigo 
concepções sobre os aspectos que permeiam suas vidas e suas ações frente à 
realidade. E o contrário também ocorre, as práticas docentes vêm influenciar as 
concepções construídas ao longo de suas vivências (PONTE, 1992). 

Assim, ao buscar conhecer as concepções dos professores dos três 
primeiros anos do Ensino Fundamental acerca do uso de softwares no 
processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos, admitir-se-á que as 
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concepções dos professores acabam por influenciar em suas práticas 
pedagógicas.  

Acredita-se que esse reflexo somente ocorrerá se os professores 
tiverem condições necessárias para atuarem nos ambientes escolares que 
trabalham. Ponte (1992, p. 36) definiu o sistema educacional como sendo “um 

sistema com grandes carências, fortemente tutelado pela administração, 
dotado de uma grande inércia e sem um claro conjunto de valores de 
referência”. Porém, ao investigar-se sobre as concepções que os professores 
possuem, pode-se auxiliá-los a refletirem em relação à prática futura em sala 
de aula com o uso dessas ferramentas e a suas expectativas de formação para 
essa prática. 

Atualmente, o sistema educacional enfrenta diversos problemas que 
tornam cada vez mais complexa a atuação dos docentes. Devido a esses e 
outros fatores, como a deficiência na formação e baixa remuneração do 
professorado, ocorre um “esvaziamento da função docente e a desmotivação 

dos professores para o investimento profissional” (PONTE, 1992, p. 36). Essa 

realidade que se coloca vem influenciar os modos de ser e de pensar dos 
professores. Dessa forma, as concepções dos professores podem atuar “como 

um filtro que estrutura o sentido” que esses atores do sistema educacional 

atribuem “às coisas e, por outro lado, como bloqueadores em relação a novas 
realidades”, o que vem limitar as “possibilidades de atuação e compreensão” 

desses professores (PONTE, 1992, p. 1).  
Mas é importante ressaltar que o saber e as concepções também 

possuem um caráter pessoal e particular. “É fundamental distinguir entre o 
saber que é imposto ao indivíduo pelo contexto social e cultural e com o qual 
ele não se identifica e aquele que é por ele desenvolvido ou apropriado como 
seu.” (PONTE, 1992, p. 10). Para esse autor, o aspecto individual na 

apropriação dos saberes e das concepções, é componente tão decisivo e 
importante quanto a dimensão social.  

O estudo das concepções dos professores constitui-se em algo difícil 
visto que os pesquisadores encontram-se imersos na mesma cultura. ao longo 
da vida de um indivíduo, suas concepções sofrem múltiplas reformulações e 
refletem o que pensa sobre os diversos assuntos. Para Durães (2006, p. 46): 
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[...] o pensamento apresentado pelo docente não é aleatório, ele é  
fruto  de  relações  sociais, familiares, escolares, de trabalho, 
convivência entre amigos, de uma literatura e de ambientes culturais  
aos  quais  teve  acesso  durante  sua  vida. 

 
 Um dos desafios no estudo das concepções dos professores é que por 
vezes as pessoas criam barreiras, pois apresentam dificuldades para se 
abrirem a questionamentos de foro tão íntimo. Concomitantemente, de um 
modo mais geral têm “dificuldade em expressar as suas concepções, 

particularmente naqueles assuntos em que habitualmente não pensam de uma 
forma muito reflexiva” (PONTE, 1992, p. 34).  

Os resultados dos questionários aplicados antes das oficinas dos 
Minicursos com uso de softwares serão comparados com os questionários 
aplicados após as oficinas, com os professores participantes desta 
investigação. Esses instrumentos podem trazer esclarecimentos sobre as 
práticas e alimentar reflexões, fundamentadas na intersecção das disciplinas 
pelas quais eles transitam e a recorrência a uma variedade de conceitos e 
metodologias de suas práticas pedagógicas.  

Concordando com Garnica e Giani (2008, p. 3), neste estudo será 
incorporado o termo concepção “como sendo algo de natureza cognitiva que 

pode ditar as normas de ação de um professor no momento de sua prática." E 
ainda concordando com o pensamento desses autores, não será admitido 
neste estudo como que as concepções são determinantes da ação dos 
docentes, mas que “concepções e práticas são fatores que se retro-alimentam”. 

As concepções dos docentes participantes do estudo aqui referido não poderão 
ser entendidas de forma isolada da realidade vivida por esses professores, 
também não se pode entendê-las de modo estático e fixo, devendo o 
pesquisador considerar o contexto em que esses docentes se inserem, num 
movimento dialético. 

 As conceituações dos autores aqui referidos, que tratam desse tema, 
mostram que as concepções são os vários olhares lançados em momentos 
diversos, de diferentes pontos referencias para o mundo à volta das pessoas e 
essa forma de olhar molda momentânea ou perenemente as concepções no 
interior da cada ser humano.  
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Sendo o professor um agente de sua prática pedagógica é significativo 
analisar sua concepção acerca de sua experiência como docente que se 
constituiu em sua formação e em sua prática pedagógica com o uso da TDIC. 
Desse modo, serão realizados questionários abertos, os quais vão ser 
integrados a outros tipos de dados coletados. Essas análises permitirão 
afrontar a intersecção da experiência desses professores como docentes com 
a literatura que vem se estabelecendo sobre esse tema, evidenciando, assim, 
suas escolhas e opções que apontaram como professores desse nível de 
ensino, permitindo uma reflexão acerca dos olhares desses professores sobre 
o uso de softwares no ensino dos conteúdos curriculares nos três primeiros 
anos de escolaridade. 

Nas análises levar-se-ão em conta essas definições de concepções dos 
docentes considerando que suas concepções “não constituem um todo 

relativamente homogéneo” (PONTE, 1992, p. 34).  
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5  O TRILHAR METODOLÓGICO 
 

 
A incorporação das tecnologias no processo de ensino e de 

aprendizagem envolvendo professores e suas concepções sobre esse tema é o 
foco da presente investigação do tipo qualitativa, pois como explica Minayo 
(1994, p. 21-22), “se preocupa com um nível da realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
crenças, valores e atitudes”. Esse tipo de pesquisa visa à perspectiva dinâmica 

e sensível que abrange o contexto dos sujeitos da investigação e favorece uma 
leitura pormenorizada e uma melhor compreensão da intervenção que está 
sendo estudada. 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador se apropria de compreensões 
sobre as atitudes e reações dos sujeitos participantes. Segundo palavras de 
Ludke e André (1986, p. 18) “a investigação qualitativa é rica em dados 
descritivos, é aberta e flexível e foca a realidade de forma complexa e 
contextualizada”. Esse tipo de investigação acerca da prática visa à resolução 
de problemas profissionais e um aumento do conhecimento referente a esses 
problemas, tendo como referência essencial, a comunidade profissional 
(PONTE, 2002).  

Esse tipo de pesquisa se utiliza de procedimentos como: aplicação de 
questionários, entrevistas semi-estruturadas com pequenos grupos e individual, 
observação participante, análises e interpretações e outros. Contudo, isso não 
significa que se deve refutar dados quantitativos ou mesmo outros advindos de 
investigações já realizadas (BORBA, 2004). Em uma pesquisa qualitativa, de 
acordo com Bogdan e Biklen (1994), predominam as seguintes características 
fundamentais:  

a) A fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o 
investigador o instrumento principal; b) os dados recolhidos são na 
sua essência descritivos; c) os processos merecem um interesse 
maior do que os resultados ou produtos; d) os dados são, sobretudo, 
analisados de forma indutiva; e) o ponto de vista dos participantes 
assume especial importância (p. 61). 

 
Para Trivinõs (1987), a pesquisa qualitativa não tem preocupação com 

etapas programadas, bem como a coleta e a análise dos dados não é realizada 
com divisões estanques. Nesse tipo de pesquisa as informações que são 
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recolhidas, passam por constantes interpretações, o que pode gerar a 
necessidade de nova busca de dados.  

Quanto aos objetivos, no caso desta investigação, observou-se aspectos 
da pesquisa exploratória, pois de acordo com Gil (1991, p.45) esse tipo de 
pesquisa visa proporcionar uma maior familiaridade do pesquisador com o 
problema, objetivando torná-lo explícito ou construir hipóteses, com foco no 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Para esse autor, a 
pesquisa exploratória “objetiva propiciar maior familiaridade com o problema, 

tornando-o mais explícito ou mesmo construir hipóteses, como resultado 
principal, leva ao aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições”. 

Lakatos e Marconi (1996, p.186) afirmam que a pesquisa exploratória intenta 
“desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 
precisa ou modificar e clarificar conceitos.”  

A interação do pesquisador e pesquisandos produz uma gama de dados 
que posteriormente serão analisados, reflexivamente, considerando: 
informações de campo, teoria, diálogo com os sujeitos participantes da 
pesquisa e ainda o confronto  com outras pesquisas. Quando se envolve os 
sujeitos no processo de pesquisa, lhes dá oportunidade de exprimir as 
necessidades sentidas (GUTIÉRREZ, 1999, apud ADAMS, 2009).  
 
5.1 O LOCAL  

   
Como local para a realização desta pesquisa elegeu-se as 6 escolas 

municipais de uma cidade do sul de Minas Gerais, três delas se localizam na 
zona rural e três na zona urbana. Possui 97 professores que atendem a um 
público de 1.430 alunos de ambos os sexos, das faixas etárias de 5 a 11 anos. 
O IDEB das escolas municipais variam de 5,4 a 6,7 nos anos iniciais do ensino 
fundamental.  A escolha das referidas escolas se deu por oferecem os três 
primeiros anos do Ensino Fundamental e por essas escolas possuírem um 
número maior ou igual a quinze (15) computadores no Laboratório de 
Informática, para que cada professor participante desta investigação pudesse 
fazer uso individual dessas máquinas. Todos esses Laboratórios de Informática 
foram equipados com os softwares necessários para a pesquisa.  
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5.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 
Num primeiro momento, a pesquisadora procurou a Secretaria Municipal 

de Educação da referida cidade no sul de Minas Gerais e expôs as intenções 
de sua pesquisa questionando sobre a possibilidade de realizá-la nessas 
escolas. A coordenadora escolar agendou uma reunião com todas as diretoras 
das escolas que iriam participar da referida pesquisa, na qual o projeto e a 
proposta de minicurso foram novamente apresentados e explicados. Os 
diretores utilizaram-se das reuniões de módulo em cada escola, para divulgar 
aos professores dos três anos iniciais do ensino fundamental municipal a 
oportunidade de participarem ou não da pesquisa e do Minicurso proposto. 
Participariam desta investigação quarenta e oito (48) professoras das referidas 
escolas. É interessante frisar que no universo dos professores pesquisados, 
todos são do sexo feminino. Conforme já mencionado neste estudo, Chamon 
(2006) refere a esse fenômeno da feminização do magistério nos anos iniciais 
da educação básica. Gatti e Barreto (2009) também explicam que a 
feminização da docência é fenômeno bem antigo, desde o surgimento das 
primeiras escolas normais no século XIX e que naquela época, a 
representação do ofício professor seria um prolongamento das atividades 
maternas, por isso era procurado por mulheres. 

Para que as professoras participantes pudessem receber um certificado 
de participação desse Minicurso foi criado um projeto de extensão “ Curso 

Formação Inicial e Continuada – FIC”, vinculado ao Instituto Federal de 

Educação do Sul de Minas – Câmpus Machado, local onde a pesquisadora é 
professora efetiva nas licenciaturas. Assim, foram cedidos para participarem 
das oficinas do Minicurso quatro (04) alunos do Curso de Licenciatura em 
Computação do referido Instituto que atuaram como monitores.  

Como instrumentos para a coleta dos dados nesta investigação foram 
utilizados questionários, que Gil (1991, p.124) define como: 

[...] técnica de investigação composta por um número mais ou menos 
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 
objetivo o conhecimento das opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.  
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A investigação foi realizada em três fases. Na primeira, as participantes 
as foram divididas em três (03) grupos distintos com dezesseis (16) 
professoras, pois, como já referido, o número de computadores do laboratório 
de informática era inferior ao número das participantes. Conheceram os 
objetivos da investigação e foram convidadas a assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Concordando em participar, eles 
responderam aos questionários: “Perfil dos Professores das Séries Iniciais” 
(Anexo A) e “Concepções dos professores da escola básica” (Anexo B), cuja 
intenção foi coletar dados que permitissem a construção do perfil dessas 
professoras, abrangendo a formação acadêmica delas, bem como a formação 
para o uso das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem dos 
conteúdos curriculares e ainda suas concepções acerca do uso de softwares 
educativos em suas práticas pedagógicas. 

Na segunda fase desta investigação, num momento introdutório do 
Minicurso, se deu a primeira oficina de apresentação e detalhamento da função 
dos softwares que seriam utilizados nas atividades: “Gcompris”, 

especificamente atividades de ciências, raciocinio lógico, matemática e 
português; “Viagem Espacial/Alfabetização”, que prioriza os aspectos da leitura 

e escrita; “Fazenda Rived”, que aborda os conceitos de conjunto e operações 

matemáticas. Para Gravina e Santarroza (1998, p.21) “os ambientes 

informatizados são ferramentas de grande potencial e nesses ambientes, as 
ações, reflexões e abstrações dos aprendizes, se tornam intensas”. Acredita-se 
que esses ambientes quando utilizados na educação podem oferecer subsídios 
para a superação dos obstáculos decorrentes do próprio processo de 
construção do conhecimento, e ainda, agilizar o processo de apropriação do 
conhecimento.  

Ao todo, o Minicurso foi constituído por doze (12) oficinas no Laboratório 
de Informática, sendo quatro (4) oficinas para cada um dos três grupos de 
professoras, nas quais realizaram atividades com o uso dos referidos 
softwares, de modo que puderam interagir e refletir sobre as especificidades e 
eficiência de cada um desses softwares no trabalho com as crianças das séries 
iniciais do Ensino Fundamental. Cada uma dessas oficinas teve duração de 
duas horas-aula. Segundo Afonso (2002, p.11), oficina é uma prática de 
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intervenção psicossocial, seja em contexto pedagógico, clínico comunitário ou 
de política social. Trata-se de 

[...] um processo estruturado com grupos, independente 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.  
 

Em cada uma das oficinas, foram entregues a cada professora apostilas 
com orientações e tutoriais referentes ao uso do software em questão. Ao todo 
foram entregues três (03) apostilas a cada professor, perfazendo um total de 
156 apostilas. Também foram ofertadas às diretoras das seis (06) escolas 
participantes, um exemplar de cada uma dessas três apostilas.  

Na terceira e última fase, aplicou-se o terceiro questionário (Anexo C) 
composto por seis questões com mesmo teor das questões do questionário II 
“Concepções dos professores da escola básica”. Intentou-se realizar uma 
comparação dos dados coletados nesses dois instrumentos, visto que a 
aplicação do referido questionário ocorreu após as professoras participantes 
terem realizado as atividades do Minicurso. Para Ponte (1992, p.34)  

A identificação das concepções exige, portanto uma abordagem 
especialmente imaginativa. [...] mais do que fazer perguntas directas, 
é preciso propor tarefas, situações e questões indirectas mais 
reveladoras que ajudem as concepções a evidenciar-se. Recorrendo 
a observações e à análise documental, é preciso cruzar 
cuidadosamente a informação assim obtida com as explicações 
dadas pelos informantes.  

 
Todos os dados coletados foram analisados à luz das teorias abordadas 

neste trabalho com base em aspectos da análise de conteúdo. Para Bardin 
(2009, p.42) a análise de conteúdo consiste em: 

[...] 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) defende que a análise de conteúdo possui peculiaridades 
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.  Bardin (2009, p.106), defende que essa técnica "se presta para o 
estudo das motivações, atitudes, valores, crenças e tendências", como também 
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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 (1994, p.75) como sendo “um 

tema que se refere a uma unidade maior em torno da qual tiramos uma 
conclusão”.  

 Para Bardin (2009) a análise de conteúdo passa por três etapas: “1. A 

pré-análise; 2. A exploração do material; e, por fim, 3. O tratamento dos 
resultados: a inferência e a interpretação” (p.121). A pré-análise tem por 
finalidade a organização com o uso de diversos procedimentos, quais sejam: 
as leituras realizadas, as hipóteses levantadas, os objetivos propostos e a 
elaboração de indicadores que subsidiem a interpretação. Na exploração do 
material, o pesquisador codifica os dados, fundamentado nos registros 
realizados. O tratamento dos resultados, com inferência e interpretação, faz a 
classificação dos elementos regulares e ou diferenciados, agrupando-os em 
categorias.  
 
 
5.2.1 O Minicurso para as Professoras 
 

 
O Minicurso objetivou propiciar as professoras um contato com os três 

softwares numa perspectiva didática. As oficinas no âmbito do Minicurso 
aconteceram semanalmente no período entre 17: 30h e 19:30h, em uma das 
escolas municipais participantes, a qual possui Laboratório de Informática com 
um número maior de computadores. Foram cedidos para a realização desses 
minicursos, os horários reservados aos módulos de reunião pedagógica, que 
tem como uma das funções, a capacitação e a formação continuada dos 
professores. 

  

5.2.1.1 As oficinas com o uso dos softwares 
 

Na primeira oficina do Minicurso, aos participantes foram entregues os 
questionários I: “Perfil dos Professores das Séries Iniciais” e o II “Concepções 

dos professores da escola básica” e solicitou-se que respondessem aos 
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questionamentos constantes nesses instrumentos. Durante o preenchimento 
destes questionários algumas professoras apresentaram algumas dúvidas: não 
se lembravam da data em que fizeram a graduação ou a pós- graduação. 
Outras professoras tiveram dúvidas quanto às perguntas sobre o uso de 
softwares e prontamente foram lidas e explicadas as questões. Esses dois 
questionários preenchidos foram recolhidos pela pesquisadora. 

Ainda nessa primeira oficina, foi apresentado as partiicpantes o software 
“Fazenda RIVED” e as disciplinas em que elas poderiam utilizar esse software, 
por exemplo, Matemática, Ciências, Português e Geografia. A figura 01 
apresenta a página inicial do “Fazenda RIVED”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Imagem da pagina inicial do software Fazenda RIVED. 
Fonte: Apostila (2009, p.5). 

 
Foi ressaltado também que os três softwares que iriam utilizar possuem 

características em comum, dentre as quais: são gratuitos, rodam em Linux e 
Windows; oportunizam trabalho interdisciplinar; são motivadores e interativos 
com as crianças e possuem níveis de atividades de acordo com o nível de 
aprendizagem dos alunos. São softwares que respeitam o ritmo dos alunos e 
propiciam a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais.  

O software “Fazenda RIVED” está hospedado na página do Ministério da 
Educação e trabalha com conceitos matemáticos para alunos dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental.  

Esse software oportuniza a realização de diversas atividades 
desenvolvendo os conceitos matemáticos tais como: conjuntos, sistema de 
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numeração, classificação e seriação. Também possui recursos de 
acessibilidade para crianças com baixa visão e outras necessidades 
educacionais especiais.  

  As professoras participantes da investigação exploraram desde 
procurar esse software na internet, (já que o mesmo pode ser usado on line), 
até a realização das ativiades propostas nessa oficina. Como é possível 
perceber na figura 2, podem ser desenvolvidas atividades interdisciplinares a 
partir das características do jogo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Mapa do software Fazenda RIVED, do ambiente da fazenda. 

Fonte: Apostila (2009, p.5). 
 

 

São ao todo, seis (06) atividades presentes nesse software. Além dos 
conceitos matemáticos, através de uma abordagem interdisciplinar podem-se 
desenvolver atividades englobando: a questão ambiental; o modo de vida das 
pessoas do campo em comparação com a vida na cidade; a questão da 
paisagem transformada e a paisagem natural; o desenvolvimento da redação 
de textos, a partir dos personagens e das várias situações presentes; dar 
adjetivos para os animais, para os locais e objetos presentes, dentre outros. 

Todos esses conceitos foram expostos às professoras durante a oficina 
com o “Fazenda RIVED”. Elas participaram ativamente, inclusive sugerindo 

novas abordagens à atividade. Para cada uma das atividades feitas, foi 



61 

 

solicitado às professoras que expusessem suas opiniões na forma oral, sobre o 
que perceberam ou acharam da atividade realizada. 

Na segunda oficina, foi apresentado e utilizado o software “Viagem 

Espacial Alfabetização”, desenvolvido por pesquisadores da Universidade 

Estadual de São Paulo-UNESP, em parceria com o governo federal. Esse 
software aborda as questões relativas à alfabetização nos anos iniciais do 
ensino fundamental. Os desenvolvedores desse software basearam-se como 
referencial teórico para a elaboração das atividades, na psicogênese da língua 
escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986). 
Por entender que as crianças passam por níveis de aprendizagem até o 
domínio da escrita, esse software possui três níveis, ou ambientes, assim como 
é a questão da escrita, considerando-se as fases pré-silábica, silábica e 
alfabética de acordo com Ferreiro e Teberosky (1986).  

 
Figura 3: Tela inicial do software Viagem Espacial Alfabetização. 

Fonte: Apostila(2009, p.5). 
 
O software “Viagem Espacial Alfabetização” estimula a realização de 

uma viagem no ambiente do software e os alunos são os convidados dessa 
viagem, na qual terão que resolver os desafios propostos nas atividades 
apresentadas. Para cada nível alcançado surgem novos desafios, com o 
objetivo dos alunos avançarem nas fases de alfabetização. Na tela inicial desse 
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software cada planeta da imagem corresponde a um nível de alfabetização 
(FERREIRO; TEBEROSKY,1986). 

O software “Viagem Espacial Alfabetização” tem em sua composição, 

personagens que interagem com os alunos, orientando- os durante a viagem. 
O software possui narração em áudio, mas também aparecem balões escritos 
em português. Esse software trabalha desde o valor sonoro das letras, junção 
de sílabas, separação das palavras no texto, letras faltosas nas palavras, 
cruzadinhas, adjetivos, até a escrita alfabética utilizando sílabas complexas. 
São ao todo, doze (12) atividades sendo subdividas entre os três níveis de 
alfabetização.  

 

 
Figura 4: Imagem da tela antes de iniciar a viagem. 

                                         Fonte: Apostila(2009,p.6). 
 
Todas as atividades presentes nesse software foram realizadas no 

laboratório com as professoras participantes da investigação aqui referida, 
oportunizando que conhecessem e refletissem sobre a proposta desse jogo. 
Também no “Viagem Espacial Alfabetização” é possível utilizar uma 

abordagem interdisciplinar referente aos conteúdos curriculares de ciências, 
geografia e redação de textos, já que cada planeta que representa um nível de 
alfabetização possui características peculiares aos filmes de ficção científica 
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espacial, com seres estranhos e ambientes diferentes dos que as crianças 
estão acostumadas.  

Esse fator instiga a curiosidade e a imaginação criativa dos alunos para 
a escrita. A figura 04 apresenta a imagem da tela antes de iniciar a viagem 
quando a criança deverá montar a mala, localizando os objetos da lista e 
colocando- os dentro da mala. 

Cabe lembrar que o software “Viagem Espacial Alfabetização” é apoiado 

pela Secretaria de Educação Especial (SEESP) e pode ser utilizado com 
crianças com necessidades educacionais especiais e com dificuldades na 
aprendizagem.  

Na terceira oficina no âmbito do Minicurso desta investigação, foi 
utilizado o software “Gcompris” 5, um programa educativo de código aberto, 
desenvolvido no ano 2000, pelo engenheiro de software francês Bruno 
Coudoin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5: Tela inicial do GCompris. 
Fonte: Nogueira(2011,p.15). 

  
Como se pode observar na figura 05 traz a tela inicial do “Gcompris” 6, 

na qual pode ser visualizado do lado esquerdo, o menu em que cada ícone 

                                                           
5 Gcompris significa em francês “Eu entendi”. Esse software venceu um concurso internacional 
de programas livres na categoria de “educativos” em 2003. 
6 Dados retirados da apostila sobre Gcompris, que foi parte integrante do Projeto GuaçuLivre – 
Sistema Operacional e Softwares Educacionais Livres voltado aos Computadores do Programa 
PROINFO do Governo Federal Pregão: FNDE 83/2008 e compartilha da mesma licença.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aberto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_software
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levará o usuário às 119 atividades constantes nesse software É um software 
que possui 119 atividades, todas voltadas às crianças de 2 a 10 anos.  As 
versões desse software para Linux  são gratuitas. Há duas (02) versões para 
Windows, uma que permite utilizar apenas algumas das atividades, e outra que 
é paga, com todas as atividades disponíveis, com o objetivo de incentivar a 
utilização do GNU/Linux.  

O software “Gcompris” é um software completo, totalmente 
interdisciplinar podendo ser utilizado desde a educação infantil até o quinto ano 
do Ensino Fundamental. Nesse software é possível explorar diversificadas 
possibilidades de aprendizado com as crianças em: Matemática, Português, 
Noções de Ciências, Jogos de Raciocínio, Arte, Geografia, Produção de 
Textos, entre outros. Sua interface é colorida e atraente, motivando as 
crianças. É interativo, o que permite às crianças corrigirem atividades que 
estiverem com erro. Esse software possui manual para cada uma das 
atividades dentro da própria página do jogo com instruções fáceis de entender. 
No “Gcompris”, um personagem chamado TUX (que é um pinguim, símbolo do 

sistema operacional Linux) aparece em meio às atividades e outros animais 
também aparecem, quando a criança acerta ou erra. O Linux Educacional é um 
projeto do Governo Federal.   

Na figura 06 está a tela de atividades em que aparecem onze (11) 
propostas voltadas para o raciocínio lógico e quebra-cabeças para que 
crianças de diferentes idades e níveis de aprendizado as utilizem. Dentro de 
cada um dos itens dessas atividades surgem mais quatro (04) atividades para 
cada imagem. 

Durante a oficina realizada para apresentar e detalhar o funcionamento 
do “Gcompris” foi informado às professoras participantes desta investigação, 

que esse software já estava instalado nos computadores das escolas, pois faz 
parte do pacote do LINUX/Educacional e os computadores desse Laborátorio 
de Informática fazem parte do PROINFO, uma iniciativa do governo federal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux
http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux
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Figura 6: Tela de atividades do GCompris. 
Fonte: Nogueira(2011, p.32). 

 
 

A oficina com esse software foi a mais demorada, pois são muitas as 
atividades que esse software oferece em cada área do conhecimento e se 
pretendeu, nessa oficina, que as professoras partipantes conhecessem bem 
esse software por ser bem completo e abrangente. As participantes ficaram 
encantadas e motivadas por esse software, pois há atividades de níveis mais 
avançados que lhes apresentaram verdadeiros desafios. Houve atividades em 
que as participantes precisaram de suporte da pesquisadora e dos licenciandos 
monitores, devido às dificuldades apresentadas nas tarefas e por que algumas 
professoras se apresentam pouco familiarizadas com os computadores. 
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6 AS TDIC E O SER PROFESSOR: concepções 
 

                                                                                          
Todo ponto de vista é a vista de um ponto.  

        Ler significa reler e compreender, interpretar.  

                                                                                     Cada um lê com os olhos que tem. 

 E interpreta a partir de onde os pés pisam. 

 
Leonardo Boff 

 
 
O estudo das concepções das professoras deve se basear na própria 

cultura e implica evidenciar “os valores, as motivações, os eixos principais do 

pensamento” dos principais atores do processo educacional (PONTE,1992, 

p.34). É preciso conhecer esses atores. Para traçar o perfil dessas professoras 
foram utilizados aspectos da estatística descritiva. 

 

6.1 PERFIL DAS PROFESSORAS PESQUISADAS 
 
 

No que tange à idade dessas professoras varia entre 30 a 62 anos, 
sendo que 18 professoras têm entre 30 e 40 anos; 19 professoras de 41 a 50 
anos e seis professoras tem entre 51 a 62 anos, sendo que do total três delas 
não responderam ao item idade. Quanto ao estado civil, 31 professoras se 
declararam casadas, sete solteiras e oito responderam “outros”. Em relação à 

situação funcional dessas professoras, 37 são efetivas e nove são contratadas. 
De modo específico, as professoras que contam com um tempo de serviço na 
rede municipal de ensino, entre 0 a 10 anos, são 19; entre 11 e 20 anos, são 
14 e entre 21 a 30 anos estão 13 professoras, com cargas horárias semanais 
de trabalho assim especificadas: 39 professoras trabalham 27 horas semanais, 
cinco declararam trabalhar 54 horas, dois afirmaram trabalhar 40 horas 
semanais. 

Em relação ao tempo semanal que levam para preparar suas aulas, 
segundo as professoras participantes desta pesquisa, gira em torno de: 2 a 5 
horas semanais; resposta dada por 16 professoras e de 6 a 12 horas; resposta 
dada por 30 professoras. 

No que se refere à presença de computador em casa, do universo 
pesquisado, 45 professoras possuem e apenas uma afirmou não possuir. 
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Quanto ao uso de computador para planejar as aulas, das 46 pesquisadas, 42 
professoras disseram utilizar e somente quatro disseram não utilizar esse 
recurso. Já em relação a ter a internet em casa, uma disse não ter, uma não 
respondeu e o restante, 44 professoras contam com essa rede em casa.  

Em se tratando da formação, todas as professoras participantes desta 
pesquisa possuem curso superior, sendo que 45 cursaram licenciatura e 
apenas uma tem bacharelado. Dentre esses cursos superiores, 29 delas 
cursaram Pedagogia, 10 cursaram Letras, quatro Ciências Biológicas, duas 
cursaram Estudos Sociais e uma cursou Geografia.  

No que se remete à formação inicial para o uso de softwares no 
processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
do total de 46 professoras pesquisadas apenas quatro delas tiveram 
componentes curriculares ou disciplinas específicas, que fizeram o uso das 
tecnologias digitais para a sala de aula. O restante das professoras respondeu 
que não teve nada nesse sentido.   

Ainda vale colocar aqui que as professoras pesquisadas também 
referiram ao uso das tecnologias na sua prática pedagógica, entretanto, um 
número abaixo do esperado, pois apenas seis professoras de um total de 46, 
utilizam com certa frequência os recursos do laboratório de informática da 
escola. 

Essas informações ofereceram elementos para realizar análises e 
reflexões que aqui serão apresentadas, uma vez que fizeram emergir questões 
importantes sobre a formação dos professores. Faz-se também necessário 
refletir se as professoras reconhecem a relevância de aperfeiçoamento 
constante como em qualquer outra atividade profissional. Nessa investigação, 
as professoras explicitaram as suas necessidades, angústias, valores e 
expectativas quanto ao uso das TDIC na escola. 

 

6.2 AS PROFESSORAS E SUAS CONCEPÇÕES 
  
A fundamentação teórica, apresentada nos capítulos anteriores, permitiu 

embrenhar-se nos intercâmbios das ideias dos docentes, as quais se fizeram 
presentes nas respostas que elaboraram e registraram nos questionários 
respondidos nesta investigação, de modo que possibilitaram conhecer suas 
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concepções acerca do uso de softwares em suas aulas com alunos do 1º, 2º e 
3º anos do Ensino fundamental nas escolas pesquisadas.  

O primeiro olhar se voltou para a tentativa de buscar, nos conteúdos das 
mensagens por elas colocadas nos questionários, indicadores que permitissem 
a inferência de conhecimentos pertinentes às condições que essas mensagens 
foram produzidas (BARDIN, 2009). Outro ponto para o qual se voltou à atenção 
foi às concepções que as professoras participantes da pesquisa têm sobre a 
sua formação continuada para o uso das TDIC em suas aulas, especificamente 
do uso de softwares e as relações que se estabelecem entre essa formação e 
a sua prática pedagógica. Buscou-se, ainda, identificar as dificuldades que 
essas professoras enfrentam para o uso de softwares educativos em suas 
práticas. Desse modo, as mensagens por elas registradas e compartilhadas 
nos questionários foram decompostas e reconstruídas, tomando por base a 
cena que se formou, com a realização dessa pesquisa. 

Nesse primeiro momento, leituras foram realizadas e, mediante as 
hipóteses e os objetivos desta investigação, foram levantados temas que 
pudessem subsidiar a interpretação das entrelinhas delineadas pelas 
professoras, em suas respostas registradas nos questionários. Buscar 
conhecer as concepções das professoras acerca do uso de softwares no 
ensino fundamental, a partir da análise do conteúdo das respostas dadas por 
elas aos questionários propostos nesta investigação, busca a evidenciação de 
novas discussões e reflexões que possam auxiliar nas dificuldades 
encontradas nas práticas pedagógicas dos professores. Esse exercício faz 
remeter a Kramer (1994) que salienta que na perspectiva de dar voz às 
professoras é preciso que se deixe ecoar outras vozes, aquelas “nascidas da 

prática cotidiana, fruto de contradições e recusa, de esperança e resistência, 
de busca” (KRAMER, 1994, p.10).  

Desse modo, as análises empreendidas nesta investigação 
consideraram como base para as discussões e reflexões, quatro temas que 
emergiram a partir das respostas, os quais foram subdivididos em dois 
subtemas cada um, conforme Quadro 01.  
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Quadro 01-Temas e subtemas: análise de conteúdos. 
TEMA 1 Tecnologia e formação continuada: o uso de tecnologias 

nas aulas. 
Subtema 1.1 Necessidade de cursos de formação para o uso das tecnologias 
Subtema 1.2 Não preparo para o uso das tecnologias na educação e 

resistência ao novo. 
TEMA 2  Tecnologia e aprendizagem: ambientes informatizados. 

Subtema 2.1  Ambiente informatizado: propicio à aprendizagem. 
Subtema 2.2 Ambiente informatizado: recurso pedagógico. 

TEMA 3 Tecnologia e recursos: softwares educativos. 
Subtema 3.1 Software educativo: auxilio na aprendizagem. 
Subtema 3.2 Software educativo: visual, sonoro e lúdico. 

TEMA 4 Tecnologia e a prática: estratégias pedagógicas. 
Subtema 4.1 Tecnologia inserida na Prática pedagógica 
Subtema 4.2 Tecnologia externa a Prática pedagógica 

 

Para iniciar a costura de partes como de uma colcha de retalhos (temas 
relativos aos conteúdos das mensagens das professoras), que se pretende 
construir as análises realizadas nesta investigação (análise do conteúdo das 
mensagens das professoras). A colcha que se tem em vista é formada pelas 
“concepções dos 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.”  

Nóvoa (1992) pode auxiliar, quando afirma que a construção da 
identidade docente se dá por meio de suas singularidades, pela maneira que 
cada um é professor, tencionado por suas concepções sobre a educação em 
que atuam, suas opções metodológicas e pelo seu estilo de refletir sua ação 
educativa e autonomia para agir.  
 
6.2.1 Tecnologia e Formação Continuada: e uso de tecnologias nas aulas. 

 
Em relação aos conteúdos das respostas ao primeiro questionário desta 

investigação, tem-se a primeira parte dessa colcha que é “Tecnologia e 
formação continuada: o uso de tecnologias nas aulas”, subdividida em 
dois fragmentos, que tratam a “Necessidade de cursos de formação para o uso 
das tecnologias” e o “Não preparo para o uso das tecnologias na educação ou 

a resistência ao novo”.  
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Quanto à “Necessidade de cursos de formação para o uso das 
tecnologias”, é fundante no espectro da inserção das TDIC na escola, pois, é 
na formação e com formação que se poderá vislumbrar mudanças consistentes 
na escola do século XXI. A formação continuada dos professores sempre foi 
necessária e tornou-se ainda mais essencial nesse momento em que as 
tecnologias evoluem muito rapidamente e os diversos segmentos da sociedade 
estão acompanhando essa evolução. Com relação às TDIC nas escolas, 
Nóvoa (2014) (palestra proferida) afirma que “o problema não é tecnológico e 

sim pedagógico”. Para ele a escola que está posta na sociedade não atende 

mais ao perfil de alunos da era digital. Alonso (2014, p.161) fala que para 
ensinar com tecnologias “[...] é preciso aprender com tecnologias, para ser um 
„aprendiz continuado‟, será preciso participar de redes de discussão que 

busquem coletivamente estratégias de reconstrução da ação docente que 
deverá estar em movimento permanente”. A relevância dos cursos de 

formação continuada para o uso das TDIC foi abordado pelas professoras 
participantes da pesquisa, como se pode conferir nos seguintes excertos:  

“É muito importante, precisamos aprender as tecnologias para entrar no mundo 

dos nossos alunos, todos já tem domínio do computador e nós professores 

precisamos nos atualizar”. (P.48) 

“A tecnologia nos cursos de formação continuada é de suma importância, pois 

auxilia-nos na alfabetização das crianças tornando a aprendizagem agradável e 

prazerosa”. (P.39) 

“Hoje o mundo gira em torno da tecnologia. O educador tem que se atualizar 

para conseguir chegar mais perto do mundo do seu aluno e para conseguir 

prender sua atenção”. (P.40) 

 

O professor não pode se ver em um mundo diferente do mundo em que 
vive seu aluno, não se identificando com a realidade vivida por ele, com quem 
convive todos os dias. Isso pode ocorrer, segundo Giraffa (1999), talvez pelo 
fato dos alunos serem da geração digital e o professor ainda viver no mundo 
analógico. Entretanto, é preciso um olhar cuidadoso para o professor, e fazê-lo 
acreditar que é capaz de operar mudanças no cotidiano da sala de aula e, 
consequentemente, fazer uma revolução social na educação. Freire afirma 
(1991, p.58) que o professor não nasceu professor de uma hora para outra, 
para ele “[...] a gente se faz educador, a gente se forma, como educador, 
permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática”.  
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Para Behrens (2012, p.67) as transformações econômicas, políticas e 
sociais pelas quais o mundo vem passando são reais e irreversíveis, o que 
demanda o acompanhamento dessas mudanças pelo professor que necessita 
avaliar os resultados de seu trabalho e perceber a importância de acompanhar 
o movimento evolutivo natural das sociedades modernas, a partir da reflexão 
sobre a prática. Nesse contexto, os programas de educação continuada para 
os profissionais da educação nos diversos níveis são de fundamental 
importância. O artigo 63 da LDB, inciso III, preconiza que haja esses 
programas e que deveriam preparar pedagógica e tecnicamente os professores 
para atenderem as expectativas e demandas da sociedade com relação à 
escola e com relação às aprendizagens dos alunos. Mas, segundo Gatti (2008), 
o texto dessa Lei não define muito bem o se entende por cursos de educação 
continuada, onde devem ser realizados, de que forma e em que nível. Dessa 
forma, não há um parâmetro definido para que se possa considerar o que é e o 
que não é formação continuada. 

Observando por essa lente, percebe-se nas respostas de várias 
professoras pesquisadas, que eles compreendem a demanda da sociedade 
com relação às TDIC na escola, reconhecem sua importância e a necessidade 
de adaptação de suas práticas ao uso dessas ferramentas tecnológicas:  

“Hoje como vivemos a era digital é de suma importância que o professor tenha 
pelo menos noções de tecnologia”. (P.42) 

“O professor tem que caminhar junto com a tecnologia”. (P.25) 

“Temos que estar nos aperfeiçoando para podermos acompanhar nossos 
alunos. Nossa geração não teve acesso a tecnologias e através de cursos que 
nos asseguramos um pouco mais no nosso aprendizado”. (P.17) 

“É de muita importância, pois temos que estar sempre atualizados, 
acompanhar o avanço das tecnologias se quisermos também atualizar os 
alunos”. (P.10) 

“A atualização é sempre importante, pois o mundo está cada vez mais 
informatizado e o professor deve estar caminhando junto com essa evolução”. 
(P.12) 

“É importante termos cursos de formação continuada nessa área, pois vivemos 
em uma era digital e não podemos ficar desatualizados”. (P.1) 

 

No que tange à relevância dos cursos de formação continuada para 
utilização das TDIC, o que se nota é que, mesmo nas respostas consideradas 
negativas, a totalidade das pesquisadas afirmaram concordar que é relevante 
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os cursos que capacitam os professores para trabalharem com as TDIC, no 
desenvolvimento dos conteúdos curriculares e embora não concordem em 
participar desses cursos, acham que são cursos importantes. Esses entraves 
podem ser desencadeados da formação que os professores recebem, pois 
essa formação nem sempre tem colaborado para que os professores aprendam 
a utilizar as tecnologias em sala de aula. Belloni (2003, apud KENSKI, 2012, 
p.58) afirma existir uma distância entre a formação ideal e a real realizada visto 
que “mesmo quando são oferecidos treinamentos aos professores, estes 
treinamentos se apresentam distantes da prática pedagógica dos profissionais 
e de suas condições de trabalho.” Nessa direção, pode estar justificada, a não 

ocorrência de práticas inovadoras no interior das escolas.  

“Eu sei que é importante o uso, o domínio das tecnologias. Hoje tudo gira em 
torno disso, mas eu não consigo me interessar”.  (P.4) 

“Entendo que seria bom, ajudaria principalmente as crianças com dificuldade, 
mas não domino a tecnologia e na escola tem professor especializado nesta 
área para atender as crianças”. (p.30) 

“Não realizo atividades no computador com os alunos, domino pouco. Acho 
difícil o acesso aos laboratórios com muitos alunos”.  (P.7) 

 

  Essa postura assumida pelas professoras participantes pode indicar um 
“Não preparo para o uso das tecnologias na educação ou a resistência ao 
novo”, um assunto tratado em estudos já realizados. Para Belloni (2003, p.299) 
há algumas justificativas para essa situação de resistência e dificuldade em 
aceitação ao novo e dentre elas pode-se destacar: “Falta de tempo para 

realizar formação continuada dentro da jornada de trabalho; formação inicial 
precária; falta de hábito de autodidatismo”. Sobre esse assunto, Alonso (2014, 

p.160), evidencia que um dos desafios para o uso das TDIC na educação é a 
mudança de paradigma ou de cultura que consiste na:   

[...] superação dos usos das TDIC ainda restritas à reprodução dos 
seus modus faciende, agregando as TDIC às práticas já 
desenvolvidas com as tecnologias analógicas, com lápis e papel, 
dentro de um modelo transmissivo e individual, no qual os papeis 
(professor transmite, protagoniza, aluno recebe e retém) estão bem 
definidos e fixos. Essa reprodução contrasta as formas de usar as 
tecnologias dentro e fora da escola e torna o uso das tecnologias na 
escola pouco atrativa e significante. 

 
Cabe trazer aqui, em relação a essa temática, a análise do conteúdo das 

falas das professoras apresentadas no questionário III, aplicado posteriormente 
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ao Minicurso. Embora tenha havido similaridade com as respostas do 
questionário II, aplicado antes do Minicurso, nota-se uma maior quantidade de 
respostas em que as professoras se apresentaram não preparados para esses 
usos das TDIC. Talvez porque não possuem familiaridade com o uso do 
computador e nem em realizar atividades com uso de softwares, pois ao que 
parece, mesmo havendo computadores em número suficiente para todas, 
algumas professoras precisaram da ajuda das colegas durante os minicursos. 
Prevaleceu a ideia de que para o uso das TDIC nas aulas no Laboratório de 
Informática, deve haver um professor de informática monitorando, o que se 
pode perceber nas seguintes falas:  

“Acredito que o uso de softwares irá trazer grandes resultados, mas exige 
planejamento e ajuda do professor de informática”. (P.2) 

“Com o acompanhamento do professor de informática seria uma ótima 
possibilidade de ajudar os alunos a desenvolver mais”. (P.7) 

“Contando com a professora de informática o trabalho com softwares vai ser 
ótimo”. (P.47) 

“Com a ajuda de um professor de informática pode ser legal colocar esse curso 
em prática”. (P.24) 

 “A expectativa é grande, mas difícil de trabalhar com uma sala grande e sem 
apoio do outro profissional”. (P.40) 
 
A estrutura oferecida é primordial para a inserção das TDIC nas aulas, 

portanto, 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. 

Voltando a análise do conteúdo das respostas dadas pelas professoras 
pesquisadas ao questionário II, anterior ao minicurso, destaca-se outro ponto a 
ser discutido. É em relação à motivação para que os professores participem 
dos cursos de formação continuada. Belloni (2003) acredita haver falta dessa 
motivação, já que não há incentivos por parte dos governos e nem estão 
previstos nos planos de carreira e ainda contam com um nível salarial baixo. 
Essa realidade ainda não se transformou. O desprestígio da profissão 
professor, aliada a extensivas jornadas de trabalho e aos baixos salários, são 
fatores desestimulantes. Por isso muitos professores não veem sentido em 
buscar ou em participar de cursos formativos. Para Gatti (2011, p. 204), 



74 

 

[...] se os salários continuarem pouco atrativos, se as condições de 
trabalho nas escolas não forem minimamente adequadas, se não for 
criado um suporte sociopedagógico no ambiente escolar, é possível 
que os docentes mais preparados tendam a evadir-se do magistério. 

 
Esse panorama que se coloca atualmente dificulta a implementação de 

reformas que gerem mudanças produtivas no interior das escolas. Sem 
vislumbrar algo de positivo os professores optam por ficar no esquema de 
aulas tradicionais, que não lhes demandam grandes esforços além dos que já 
estão habituados. Pontes (2010, s/p), afirma que “não resta dúvidas de que há 

resistência às mudanças, pois é algo que dá trabalho, que „desequilibra‟ e têm 

algumas que ameaçam mais, exigem mais esforço, demandam mais tempo.” 

Sem a adesão dos professores, não haverá política pública que consiga levar 
as inovações para a escola de uma forma que propicie melhoria na qualidade 
do ensino e da aprendizagem dos alunos da educação básica.   

Outro ponto a ser colocado é que, nas análises dos conteúdos das 
respostas das professoras pesquisadas ao questionário II, também pode ser 
percebida certa descrença em relação aos recursos tecnológicos poderem 
auxiliá-los a dar conta de uma realidade tão complexa como a realidade da 
educação pública brasileira. Algumas professoras participantes evidenciaram 
que equipamentos em condições de funcionamento e suporte técnico às 
máquinas são essenciais para que possam utilizar as tecnologias de forma 
satisfatória e eficiente em suas aulas. Nota-se reconhecerem que os ambientes 
informatizados são de relevância para a aprendizagem, porém atribuíram 
críticas às condições de trabalho: 

“Crianças tem mais facilidade com a tecnologia, mas seria necessário que os 
ambientes informatizados fossem monitorados para que não houvesse perda 
de tempo com a manutenção das máquinas”.  (P.20) 

“Devido à falta de material (computadores disponíveis), na zona rural ainda não 
é possível usar. O que tem é antigo e não funciona”. (P.23) 

“Os ambientes informatizados serão utilizados desde que os equipamentos 
estejam em bom funcionamento e que o professor tenha tempo disponível para 
preparar o ambiente para a aula”. (P.45) 

“Acredito que esses ambientes serão relevantes desde que a escola tenha uma 
boa sala de informática”. (P.24) 

 

Alonso (2014, p.160) refere a esse desafio para o uso das TDIC, o da 
disponibilidade das tecnologias na escola: 

Testemunha-se ainda hoje, situações nas quais as tecnologias estão 
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restritas a laboratório de informática, sem uso ou pouco utilizados, 
seja por problemas de estrutura física, seja pelas dificuldades de 
manutenção ou mesmo pela organização fragmentada das atividades 
escolares em tempos curtos e espaços rigidamente definidos que 
desestimulam seu uso. Assim, as TDIC podem estar fisicamente 
presentes na escola, mas ausentes da „vida da escola‟, do seu 
cotidiano. 

 

Em consonância, Valente (1999) menciona que para ver cumprida a 
missão da escola na era tecnológica e fazer a inclusão de todos os alunos 
nessa realidade, faz-se necessário que alguns itens básicos sejam supridos, 
tais como: salas de aula equipadas com computadores, internet, softwares 
educativos, suporte técnico às máquinas.  Contudo, a mudança pedagógica 
almejada, não se sustenta unicamente adquirindo equipamentos sofisticados 
necessitando também da formação dos professores para lecionar usando as 
TDIC como um recurso pedagógico com possibilidades ilimitadas.  

Em relação aos cursos de formação continuada para o uso das 
tecnologias, a análise dos conteúdos das respostas das professoras ao 
questionário III indica que se mantiveram na mesma direção do questionário II. 
Porém, emergiram algumas questões como o professor se manter atualizado 
para melhorar seu desenvolvimento cognitivo. Para Oliveira (2011, p.118) “o 

sistema de mídias contemporâneo parece possibilitar a ativação de todo um 
conjunto de habilidades e fatores que atuam no processo cognitivo”. Outro 

ponto é aumentar sua autoconfiança frente às TDIC. Para eles, esses cursos 
de formação devem auxiliar aqueles professores que tem dificuldade em lidar 
com a tecnologia digital. Evidenciaram que os cursos propiciam formação que 
pode trazer mais segurança na prática da sala de aula. Segundo Urzetta e 
Cunha (2013) quando os professores participam de cursos de atualização dos 
conhecimentos, objetivando ampliar seus os horizontes profissionais, acabam 
por identificar suas competências aumentando assim sua autoestima e 
segurança para enfrentar os dilemas da profissão no cotidiano das escolas. As 
falas das professoras pesquisadas refletem esse sentimento, 

            “Preciso treinar bastante para me sentir segura.” (P.23) 

 “Hoje o mundo gira em torno da tecnologia. O educador tem que se atualizar 
para conseguir chegar mais perto do mundo do seu aluno e para prender sua 
atenção”. (P.40) 

“É muito importante. Há para nós desenvolvimento intelectual e podemos 
ensinar os nossos alunos de maneira lúdica”. (P.20) 
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 “É importante que nós professores nos mantenhamos atualizados para 
acompanhar a evolução tecnológica com nossos alunos”. (P. 21) 
 
Esses relatos das professoras mostram que há professores que se 

interessam em acompanhar a evolução da sociedade e se preocupam em 
oferecer uma educação de qualidade voltada para a inclusão digital de seus 
alunos, apenas necessitam de capacitação para esse fim. Como afirma 
Ferreira (2012, p.17), “a inclusão digital possibilita superar algumas das 

lacunas deixadas pela exclusão social, política, econômica, cultural e 
educacional, gerando oportunidades e minimizando as diferenças”. Mesmo que 

lento, um movimento dentro das escolas, de mudança, de renovação de 
práticas e de pensamentos voltados para a dinâmica do mundo moderno é 
necessário. Há professores conscientes da necessidade de atualização, 
capacitação constante, para ir de encontro ao mundo dos alunos.  

Para Kenski (2012), os professores atuam desde as escolas que estão 
equipadas com as tecnologias digitais, até os espaços educacionais muito 
precários, que possuem um mínimo de recursos para o exercício da função 
docente. Estar preparado para trabalhar em ambientes informatizados é um 
desafio para os docentes. Esses ambientes despertam o interesse dos alunos 
e dão mais sentido ao aprendizado, através de uma dinâmica diferente das 
aulas que estão comumente acostumados. 
 
6.2.2 Tecnologia e Aprendizagem: os ambientes informatizados. 

 
A segunda parte da colcha de retalho aqui costurada “Tecnologia e 

aprendizagem: os ambientes informatizados” está subdividida em dois 
fragmentos: “Ambiente informatizado: propicio à aprendizagem” e “Ambiente 
informatizado: recurso pedagógico”. 

A análise de conteúdo das respostas dos professores pesquisados ao 
questionário II apresenta que nesses ambientes, através de animações, 
simulações, desafios e construções, as crianças e os jovens tem a 
possibilidade de aprender e visualizar acontecimentos e fenômenos, que nas 
aulas tradicionais seriam apenas citados ou lidos. O aprendizado pode se 
tornar mais contextualizado e compreensível ao alunado. Kenski (2012, p.109) 
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afirma que “a escola da aprendizagem é muito diferente da escola do ensino. A 

escola da aprendizagem precisa de novos espaços, de outra organização”. 
Em se tratando de “Ambiente informatizado: propicio à aprendizagem”, é 

nesses novos espaços que se configuram novas aprendizagens mediadas 
pelas tecnologias digitais. Para Kenski (2012) “a escola do aprender precisa 
estar em consonância com múltiplas realidades sociais na qual seus 
participantes se inserem” (p.109). As professoras pesquisadas, às diferentes 

questões propostas, evidenciaram que consideram esses ambientes, um meio 
de reforço de conteúdo, que propicia conhecimentos novos, capaz de melhorar 
a participação dos alunos nas atividades e o desempenho desses alunos em 
relação à aprendizagem. Ressaltaram que esses ambientes tornam a 
aprendizagem dinâmica, mais participativa e atuante; gerando uma maior 
motivação e o interesse dos alunos pelas aulas. 

“Acredito que as aulas se tornam mais atrativas e as trocas de experiências 
mais significativas”. (P.1) 

“Os ambientes informatizados tornam os alunos mais interessados”. (p.3) 

“As aulas se tornam mais atrativas”. (P.18) 

“Quando se tem um ambiente informatizado, melhora a aprendizagem dos 
alunos, fica uma aula diferenciada”. (P.9) 

“Os alunos de hoje são movidos à tecnologia. A aula tradicional raramente 
apresenta atrativos para eles”.  (P.40) 

“Os ambientes informatizados apresentam inovação e flexibilidade no processo 
de ensino e aprendizagem”.  (P.41) 

“Sei que tudo que se refere à tecnologia atrai a curiosidade das crianças e 
entendo que isso é bom”. (P.30) 

“Desperta o interesse em aprender e sai da mesmice da sala de aula”. (P.29) 
 

Ao analisar o conteúdo das respostas atribuídas às questões do 
questionário III, aplicado após o minicurso, nota-se que as professores 
atribuíram uma gama de características positivas aos ambientes informatizados 
no que se refere a propiciar a aprendizagem aos alunos. Ao que parece o que 
ampliou nas falas das professoras pesquisadas foi uma convicção de quanto 
esses ambientes podem auxiliar a prática pedagógica. 

“Concordo, estamos na era informática. A tecnologia veio como instrumento forte 
e indispensável para alfabetizar crianças.” ( P.4) 

“Amplia a visão, o raciocínio dos alunos, estimula, motiva e torna atraente e 
significativa a aprendizagem.” ( P.14) 
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“Se uma criança convive em um ambiente informatizado, terá com certeza mais 
acesso as novas tecnologias e sua aprendizagem será melhor.” ( P.15) 

“Esse ambiente fortalece nosso trabalho, sai da rotina e traz aprendizado 
favorável.” ( P.17) 

“A sala de aula não tem sido suficiente e nem atraente para que conhecimentos 
sejam consolidados, estamos perdendo de longe para as novas tecnologias, é 
necessário nos aliarmos a elas utilizando como ferramenta eficaz para a 
aprendizagem.” ( P.18) 

“Através do ambiente virtual, os alunos vivenciam o que é proposto, sendo assim 
assimilam com mais facilidade.” ( P.32) 

“Sim, é neste ambiente em que os alunos podem abrir novos horizontes e pensar 
mais no futuro deles, em estudar, cria novos anseios.” ( P.32) 
 
O teor das respostas das professoras participantes da pesquisa em 

relação a esses ambientes e sua significação para a escola de hoje e para a 
aprendizagem dos alunos, pareceram muito positivos.  Ao que parece 
participarem dos minicursos propiciou-lhes vivenciar experiências que fizeram 
reconhecer nesses ambientes, mais aspectos positivos para o processo de 
ensino aprendizagem. Essa manifestação das professoras em relação a esses 
ambientes vai de encontro ao que defende Kenski (2012) quando afirma que os 
novos ambientes de aprendizagem podem existir paralelamente aos ambientes 
convencionais, mas são espaços educativos totalmente diferentes. As 
possibilidades de aprendizado e interação nesses espaços são infinitas.  

 Relativamente a “Ambiente informatizado: recurso pedagógico” as 
professoras pesquisadas, nas respostas dadas ao questionário II, destacaram 
que nesses ambientes, a composição física, a visualização atraente e a 
interação com os softwares favorecem o envolvimento e uma maior 
participação dos alunos nas atividades propostas. Essas constatações podem 
ser observadas: 

“Os alunos sentem-se motivados ao usar o computador, é uma ferramenta que 
pode tornar uma atividade mais lúdica e interessante para ele, já que possui 
muitos recursos, áudio e vídeo”. (P.31) 

“Em um ambiente informatizado você consegue presenciar fatos, sem estar 
vivenciando-os realmente”.  (P.32) 

“A informática se apresenta como uma ótima ferramenta no trabalho 
pedagógico, ela é capaz de prender a atenção dos alunos”. (P.22) 

“É preciso investir em ferramentas que impulsionam a aprendizagem e os 
ambientes informatizados tornam isso possível”. (P.39) 

“Esses ambientes são uma ferramenta a mais e que pode ajudar os desatentos 
a aprender de outra maneira o mesmo conteúdo”. (P.4) 
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Analisando esses e outros excertos das respostas coletadas na 

pesquisa, pode-se perceber que muitas das professoras pesquisadas têm 
consciência de que as aulas com recursos tecnológicos são importantes, 
interessantes e necessárias na sociedade atual.  

Esse tema também se evidencia na análise do conteúdo das respostas 
dadas pelos professores ao questionário III, quando houve uma unanimidade 
ao afirmarem existir características positivas nesses ambientes informatizados. 
Dentre essas características mencionaram que esses ambientes despertam 
interesse dos alunos, um ambiente alfabetizador torna os alunos mais 
motivados e deixa a aprendizagem prazerosa. Colocaram aspectos não 
tratados no questionário II, antes do Minicurso. Para eles, os ambientes 
informatizados estimulam as funções neurológicas dos alunos, o 
desenvolvimento cognitivo, o aluno aprende brincando com os jogos, o que 
favorece e estimula a concentração do aluno. De acordo com Vaz (s/d) as 
TDIC possuem múltiplas funcionalidades e as crianças, inclusive as que 
necessitam de uma atenção especial, são estimuladas por essas múltiplas 
vantagens tais como: aprimora a comunicação, facilita o acesso à informação, 
expande o desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor. 

Esses ambientes também permitem estratégias diferenciadas, pois 
possuem mais ferramentas, mais recursos, o que pode trazer uma melhoria 
nos resultados das aprendizagens dos alunos.Para as professoras 
pesquisadas:  

“Estimulam as funções neurológicas levando ao amadurecimento e 
desenvolvimento cognitivo do aluno”. (P.19) 

 “Através destes ambientes conseguimos fixar e levar conhecimentos para os 
alunos, trazendo um ambiente alfabetizador”. (P.6) 

“Os ambientes informatizados são fortes ferramentas para os alunos que se 
interessam em informática”. (P.42) 

 

“Esse é o tempo da informática, nossos alunos nasceram nele. Um ambiente 
informatizado torna-se naturalmente mais atrativo para as crianças gerando 
motivação”. (P.43) 

“Os ambientes informatizados fazem parte da vivência do aluno, sendo assim 
quando a escola adota essa prática na aprendizagem do aluno o resultado é 
positivo”. (P.39) 

“A informatização é real e faz parte do cotidiano e é uma ferramenta a mais na 
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aprendizagem dos alunos”. (P.47) 
 

O que se nota nessas falas é que elas veem nas TDIC aliadas e não 
adversárias, e mais, sabem que esas tecnologias podem auxiliar os alunos a 
alcançarem a efetivação da aprendizagem, pois os recursos e softwares por 
terem níveis, respeitam as limitações e o ritmo de aprendizado de cada aluno, 
favorecendo inclusive o processo de inclusão de crianças com necessidades 
educacionais especiais. Para Gonçalves (2013), as TDIC utilizadas como 
recurso no processo de inclusão de crianças com algum tipo de necessidade 
educativa especial (N.E.E.) são extremamente importantes para que elas 
cresçam e se desenvolvam. Mas para que isso ocorra é preciso haver uma 
escola aberta a todos, verdadeiramente inclusiva, que inspire confiança e que 
consiga enxergar essas crianças além de suas aparentes incapacidades. 

Voltando a análise do conteúdo das respostas dadas ao questionário II, 
há professoras que admitiram o uso das TDIC na educação comparando com 
métodos tradicionais. Elas afirmaram que o método tradicional de ensinar é 
válido e traz resultados, porém os alunos atuais são de uma geração que já 
nasce conectada ao mundo digital, o que não era o caso das gerações 
anteriores. Moran (2012, p.45) afirma que há vários obstáculos para a 
aprendizagem com inovação: currículo engessado; conteudista; formação 
deficiente, tanto de professores, quanto de alunos e a cultura das aulas 
tradicionais, onde se privilegia o monopólio da fala expositiva e do ensinar. 
Entretanto, para Freire (2011, p.47) não há essa dicotomia entre o tradicional e 
o moderno, pois ele afirma que, “o velho e o novo tem valor na medida em que 

são válidos.” Para as professores pesquisadas, elas possuem expectativas, 

mas colocam algumas condições: 

“A expectativa é grande, mas é difícil trabalhar com uma sala grande e sem 
apoio do outro profissional. Os alunos são muito dependentes.”(P.40) 

“Não podemos abandonar totalmente o antigo, mas espero que novas portas 
sejam abertas para o uso de softwares.” (P.43) 

“Tudo tem que ter moderação. O aluno precisa sim aprender tanto no método 
tradicional como também usando a tecnologia.” (P.37) 

 “Você passa os conteúdos em sala de aula e com a ajuda do computador, eles 
entendem melhor a matéria.” (P.48) 
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As questões sobre o número de computadores nos laboratórios de 
informática e a falta de manutenção e técnicos para assessorar a utilização dos 
equipamentos, apareceram também na análise do conteúdo das respostas dos 
professores ao questionário III aplicado após o Minicurso realizado, porém de 
maneira menos recorrente, três professoras apenas que citaram esses itens 
como responsáveis pela não utilização das tecnologias nas suas aulas. Em se 
tratando do uso de softwares, se auxiliam os alunos nas atividades salientaram:  

“Sim, auxilia desde que haja um profissional e equipamentos suficientes”. 
(P.32) 

“No momento está fora da realidade, pois há poucos computadores para muitos 
alunos”. (P.19) 

“São poucos os ambientes informatizados no município”. (P.20) 
 
Essas falas reforçam que, fatores relacionados à infraestrutura e suporte 

em ambientes informatizados são importantes e condicionam as práticas 
pedagógicas dos professores, devendo ser considerados dentre as prioridades 
para a efetiva utilização das TDIC nas aulas. 

Voltando à análise do conteúdo das respostas dadas ao questionário II, 
outro ponto a ser considerado é que ainda há professores que possuem uma 
visão das TDIC na escola apenas como recursos adicionais no ensino, um 
reforço para as aulas tradicionais lecionadas. Esse assunto é discutido por 
Sousa, Moita e Carvalho (2011, p.53), que afirmam haver um “consenso de que 

o software educacional deve atender aos objetivos específicos e fazer uso de 
recursos que potencializem o processo não só da aquisição, mas também, de 
reforço de determinados conhecimentos e habilidades” estimulando o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, permitindo-lhe um aprendizado 
significativo. É necessário ultrapassar o uso das tecnologias como máquinas e 
concebê-las com grande potencial de interatividade que pode provocar 
mudanças nos modos de construção do conhecimento pelo aluno (ALONSO, 
2014). 

O fator tempo para utilizar os recursos tecnológicos também foi 
evidenciado pelas participantes desta pesquisa. Tempo para ir ao laboratório, 
tempo para ligar todas as máquinas e tempo para pesquisar e organizar 
atividades com as TDIC. A título de exemplo “concordo que os ambientes 

informatizados sejam relevantes, desde que haja tempo disponível, devido a 
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grande cobrança em alfabetizar e desenvolver projetos”. (P.13). O fator tempo 
é primordial nesse contexto das TDIC na educação desde a inserção do 
computador e da internet com possibilidade de interconexão e de novos modos 
de interação em novas coordenadas de tempo e espaço até a gestão do tempo 
em sala de aula pelo professor. Muitas vezes a organização das atividades 
escolares é fragmentada em tempos curtos e espaços definidos que são 
desestimulantes ao uso das TDIC no processo ensino aprendizagem 
(ALONSO, 2014).  

A ideia de que a escola disponha de um especialista formado na área de 
informática para levar os alunos ao laboratório e utilizar os recursos em dias 
programados também extrapola a verdadeira função das tecnologias no ensino. 
Nessa direção é preciso que o professor reveja seu papel, inclua-se como 
responsável por contribuir para a inclusão digital de seus alunos e contribua 
para com a escola em uma função social.  Alonso (2014) evidencia que esse é 
o resultado de uma preparação dos professores realizada com base em 
modelos tradicionais, em que se abstém de pensar a prática com as TDIC 
compreendendo suas potencialidades e novas possibilidades que podem ser 
oferecidas na ação educativa, influencia nesse pensar as TDIC como 
ferramentas apenas. Isso reflete na vida dos professores, o que pode ser 
notado nas entrelinhas das falas das professoras é uma insegurança em 
assumir esses usos, em reconhecer o próprio despreparo para o uso das TDIC: 

 “As séries iniciais deveriam ter um professor especializado que daria essas 
aulas e que elas estivessem na grade curricular”. (P.14) 

“Com o acompanhamento de uma professora de informática seria uma ótima 
possibilidade de ajudar os alunos a desenvolver mais”. (P.6) 

“Contando com a participação da professora de informática, eu imagino que vai 
ser ótimo”. (P.47) 

“A informática na educação não vai resolver todos os problemas que a escola 
tem com os alunos, principalmente os que têm dificuldades, porém é uma 
ferramenta que atrai e torna as aulas mais significativas”. (P.19) 
 

O professor precisa ter consciência de que não será, de modo algum, 
substituído pelas tecnologias, que ao contrário alargam o campo de atuação 
dos docentes “para além da escola clássica. O espaço profissional dos 

professores, em um mundo em rede, amplia-se em vez de extinguir” (KENSKI, 

2008, p.104). Porém, novas qualificações são necessárias para esses 
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docentes. 
Lima (2013, p.2) afirma que “as tecnologias por si só, não resolverão 

problema algum, pois as raízes das deficiências na educação passam por 
muitas outras esferas e vem desde a política social implantada para a mesma.” 

É bom destacar que a visão da educação como “redentora da sociedade” 

(LUCKESI, 1994) ainda prevalece em algumas instâncias da sociedade, mas 
na verdade todos os atores da educação precisam assumir a missão 
“transformadora”. 

 
6.2.3 Tecnologia e Recursos: softwares educativos. 

 
A terceira parte da colcha de retalhos costurada com esta investigação é 

“Tecnologia e recursos: softwares educativos” subdividida em dois 
fragmentos “Software educativo: auxilio na aprendizagem” e “Software 

educativo: recurso visual, sonoro e lúdico”. 
Por serem programas com diferentes funções e objetivos eles possuem 

características singulares e são usados como recursos didáticos, contribuindo 
expressivamente para melhoria e inovação das práticas pedagógicas em 
qualquer nível de ensino, sendo um conjunto de recursos informáticos 
projetado com o objetivo de ser utilizado em contexto de ensino e 
aprendizagem, podendo servir a construções e conceituações mais elaboradas 
(SANCHO, 1998). Essas características implicam a necessidade de se refletir 
sobre a aprendizagem, a partir de dois pólos: a promoção do ensino ou a 
construção do conhecimento pelo aluno. A tecnologia por si só não fará com 
que a educação passe por transformações qualitativas, apenas o professor 
bem preparado será capaz de utilizar esses recursos para dinamizar as aulas e 
fazer a diferença (VALENTE, 1997). 

Quanto a “Software educativo: auxilio na aprendizagem”, muitos 
professores que participaram desta investigação ressaltaram as qualidades dos 
softwares educativos quando utilizados nas aulas. Representando papel 
fundamental quando se remete ao uso de tecnologias digitais na escola ou fora 
dela, os softwares podem ser o apoio que os professores tem para 
implementar, contextualizar e ilustrar situações e fenômenos. Valente (1991, 
p.69-71) afirma que esses programas têm sido empregados em larga escala 



84 

 

com os portadores de necessidades educacionais especiais devido à facilidade 
de uso dos mesmos, o que tem possibilitado atendimento individualizado muito 
amplo com esses alunos tanto em nível de avaliação quanto em nível de 
soluções propostas. Para as professoras pesquisadas, esses softwares tem 
sua relevância na vida do aluno:  

“Os softwares são importantes porque os alunos precisam diversificar a 
aprendizagem”. (P.14) 

“Com o uso de softwares é mais atrativo o aprendizado dos alunos”. (P.17) 

“Através dos softwares temos um imenso campo de recursos e atividades 
prazerosas para utilizarmos com os alunos”. (P.18) 

“A memória visual auxilia e estimula a aprendizagem da criança, que assimila 
melhor quando vê”. (P.41) 

 

Além dessas características, outras professoras atribuíram outras 
características positivas aos softwares, dentre as quais: propiciam aos alunos 
adquirir novos conhecimentos; haver um entrelace entre habilidades de 
observação e aprendizagem; a aprendizagem fica mais diversificada e 
interativa, além da vantagem dos softwares terem uma interface lúdica e 
motivadora. Outro ponto foi que a linguagem utilizada pelos softwares vai de 
encontro com a linguagem e realidade das crianças nos dias atuais: 

“O uso de softwares torna as aulas mais prazerosas, pois apresentam para o 
discente uma maneira diferente e divertida de se ter acesso ao conhecimento”.  
(P.46) 

 “Acredito que os softwares podem colaborar para tornar a aprendizagem mais 
significativa, pois a realidade do aluno atualmente são as tecnologias”.  (P.45) 

“Estamos na era digital e nós e nossos alunos precisamos estar atualizados e 
com o uso de softwares os alunos estarão mais motivados”. (P.13) 

“Eles podem ser usados na alfabetização (português), raciocínio lógico na 
matemática e nos conteúdos de história, ciências e geografia.” (P.23) 

 
Os softwares realmente possuem muitas qualidades desde que sejam 

bem explorados, levando-se em conta os alunos, suas características, nível de 
aprendizado e o conteúdo a ser trabalhado. A análise do conteúdo das 
respostas das professoras ao questionário III, em relação a esse tema, vem 
mostrar que após o Minicurso, reconheceram nos softwares características que 
no primeiro não lhe foram atribuídas: 

“O uso de softwares pode tornar a aprendizagem mais significativa porque é 
algo que os alunos gostam e faz parte da realidade da maioria dos alunos.” 
(P.39) 
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“Com o auxílio dos softwares as aulas se tornam mais interessantes mais 
fáceis de serem compreendidas.” (P.40) 

“Uma criança já nasce sabendo jogar e brincar com tablets, games, enfim para 
eles é muito mais fácil e significativo, interessante usar um software do que 
caderno, lápis e borracha.” (P.41) 

“Se a criança vive e convive com essa informatização, quando chega na escola 
e percebe que é bem diferente dessa realidade fica desmotivada.” (P.43) 

“Não deixa de ser ferramenta de apoio muito eficaz nos atuais momentos de 
transições (metodologias) pelos quais o ensino constantemente passa.” (P.46) 

“Com os softwares, as aulas ficam mais atrativas, saindo da rotina da sala.Com 
os jogos, eles prestam mais atenção nas aulas e nas explicações.” (P.48) 
 

 

Essa percepção pode ter se dado em virtude da utilização desses 
softwares pelas professoras no Minicurso, quando se observou um 
encantamento das professoras em relação às diversas possibilidades que 
esses softwares apresentam. Segundo Oliveira (2001, p. 87), “o software 

educativo [...] pode instrumentalizar o professor na sua tarefa de levar o aluno 
à aprendizagem de conceitos relacionados com conteúdos curriculares”. 

Todavia, necessita-se que sejam criteriosamente selecionados, atentando-se 
aos objetivos propostos no planejamento das aulas, para que não se percam e 
as atividades fiquem desvinculadas do contexto e do conteúdo das aulas, 
podendo se tornar meros passatempos. Como afirma Mercado (2002, p. 133), 
“a chave para a integração das tecnologias com o ensino é um bom 

planejamento.”  
Voltando às análises referentes aos conteúdos das respostas dadas 

pelas professoras ao questionário II, quanto a “Software educativo: recurso 

visual, sonoro e lúdico” vale destacar que os softwares educativos possuem 

características únicas, que os diferem de outros recursos didáticos como os 
livros, por exemplo, pois os softwares, além de coloridos, possuem sons, 
animações, comunicam com as crianças, algo que atrai os alunos. Os 
softwares também podem estimular a memória e percepção tanto a visual 
quanto a auditiva; desenvolver a orientação temporal e espacial; estimular a 
coordenação motora, tanto a ampla, quanto a fina; aprimorar o pensamento 
lógico-matemático e a expressão linguística oral e escrita (VALENTE,1999). 
Acordadas a essa fala de Valente (1999), as falas das professoras que 
participaram desta pesquisa, trazem que os softwares educativos podem 
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estimular a aprendizagem de conceitos, apresentam visual atraente, interativo 
e os sons são importantes na apresentação dos conceitos e que as crianças 
aprendem de forma lúdica e motivadora: 

“Através do uso de softwares é mais atrativo o visual para o aprendizado dos 
alunos”. (P.17) 

“De acordo com apresentações de softwares as aulas tornam-se mais atrativas, 
é aprender brincando”.  (P.5) 

“Os softwares auxiliam porque levam a criança a executar várias atividades de 
forma lúdica, sendo assim prazeroso seu aprendizado”. (P.45) 

“Ajuda muito. Desenvolve o raciocínio e atenção. Fazendo um bom trabalho 
com softwares e complementando em sala de aula os alunos desenvolverão 
com maior facilidade. É preciso pôr a „mão na massa‟”.  (P.20) 

“Os alunos precisam encontrar significado naquilo que estão aprendendo 
sendo assim o uso de softwares auxilia no processo de aprendizagem. O visual 
atrai, é lúdico”. (P.31) 

 
Ao que parece, os professores pesquisados tinham a noção de que os 

softwares educativos têm como características positivas criar um ambiente 
virtual munido de imagens, sons e animações, de modo que o estudo do aluno 
se faça mais dinâmico, permitindo-lhe a visualização, a interação, construções 
e experimentações, mesmo antes dos minicursos. Em relação a esse tema, as 
análises dos conteúdos das respostas dadas pelas professoras participantes 
da pesquisa ao questionário III, após o Minicurso, mostram que apresentaram 
uma elaboração em suas opiniões. Afirmaram que os softwares possuem 
várias características: são lúdicos, interativos, interdisciplinares, facilitam a 
aprendizagem, desenvolvem habilidades cognitivas, e por terem fases ou 
níveis de dificuldade podem promover a inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais. Também ressaltaram que o apelo visual e sonoro são 
pontos fortes por atraírem a atenção dos alunos e motivarem o “aprender 

brincando”. 

“Com certeza, pois são coloridos, musicais e bastante interativos. Tudo que a 
criança realiza através do lúdico tem resultado positivo.” (P.2) 

 “Os softwares auxiliam porque levam a criança a executar várias atividades de 
forma lúdica, sendo assim prazeroso seu aprendizado”. (P.45) 

 “Aprender brincando. Através dos softwares educacionais os alunos tendem a 
desenvolver melhor as atividades”. (P.34) 

 “Sair da rotina e ensinar com ferramentas do interesse deles, é estimulante, é 
diferente. Ensinar, fugir do convencional, com o auxílio de softwares pode ser 
um bom subsídio para nós professores”. (P.41) 
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“Os alunos com maior dificuldade de aprendizagem serão beneficiados porque 
através de jogos, terão maior facilidade na aprendizagem”. (P.12) 

“Sim, hoje as crianças são muito espertas e interessadas em algo novo. Os 
softwares prendem a atenção das crianças”. (P.4) 

“facilita e amplia as ações para serem trabalhadas, tornando fontes 
inesgotáveis para serem trabalhadas. São materiais prontos, basta aprender a 
lidar com eles.” (P.14) 

“[...] vendo que os alunos se interessam muito por computadores, entre outras 
tecnologias, sua aprendizagem e raciocínio serão mais abrangentes”. (P.15) 
 

Embora sejam reconhecidos como auxiliares na aprendizagem, por 
vezes, foram apenas admitidos como reforço dos conteúdos no laboratório de 
informática que não podem substituir recursos essenciais. Nessa direção, 
algumas falas dos professores: 

“Irá servir como atividades de afirmação de outras atividades já feitas em sala 
de aula”. (P.47) 

“Com certeza sim, mas em pequenos grupos, mais como um reforço em 
laboratório de informática bem arrumado. Com um Data Show para o professor 
ou de maneira individual, professor e um aluno por vez” (P.41) 

“Não podemos abandonar totalmente o antigo, mas espero que novas portas 
sejam abertas para o uso de softwares.” (P.43) 
 

As vantagens em utilizar softwares educativos no processo de ensino e 
de aprendizagem dos conteúdos curriculares, são no sentido de que podem 
ser considerados como ferramentas que auxiliam os alunos na construção do 
próprio conhecimento. Entretanto, existem desafios dos mais variados 
enfrentados pelos professores no uso desses recursos, como se pode notar 
nas falas de alguns professores: 

“Após iniciar esse minicurso, já coloquei em prática o que vi e tive dificuldade 
devido ao número de alunos e o número de computadores, não tive domínio 
sobre os alunos, eles não tinham paciência de me esperar para explicar e 
entravam em outros jogos” (P.29). 

“Tudo que é novo, é difícil de adaptar, mas com a equipe a prática será muito 
válida” (P.4). 

“A prática pedagógica poderá ser muito enriquecedora se pudermos contar 
com o uso de softwares nos anos iniciais.” (P.15) 

“Sempre a melhor, pois acredito e abraço a ideia. Para que tudo saísse melhor 
do que esperamos precisamos enxugar um pouco nosso planejamento para 
podermos propiciar um ensino com mais qualidade.” (P.17) 

 
Os desafios apresentados pelas professoras pesquisadas são discutidos 

no estudo de Alonso (2014) quando salienta que há vários desafios 
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enfrentados pela escola e pelos professores na era digital. O primeiro desafio 
citado pela autora é o da disponibilidade, nas escolas ainda há poucos 
laboratórios de informática em funcionamento, devido a diversos fatores como 
falta de manutenção e suporte técnico, pouco tempo e espaço rígido para 
realização de atividades com os computadores, o que inviabiliza o uso dos 
mesmos. Outro desafio é o da mudança de paradigma ou de cultura onde a 
autora salienta que ainda há nas escolas apenas a substituição dos recursos 
didáticos, do papel e lápis para o computador, mas o modo de utilização das 
TDIC continua ainda tradicional e reprodutor de conhecimentos. O terceiro 
desafio discutido é o da formação de professores, o qual quando é feito 
privilegiando o uso das TDIC, o faz de forma tradicional, sem construção de 
novos conhecimentos por parte dos docentes, apenas ensinando o domínio 
das ferramentas. O desafio da construção do que é ensinar e aprender e o que 
são as TDIC na escola hoje e revisão de papéis, pois, tanto o aluno quanto o 
professor não tem mais as posições cristalizadas que tinham antes, o professor 
tem que ressignificar sua função. Na era tecnológica, o professor deixa de ser o 
transmissor e o aluno deixa de ser o receptor passivo de informações. O último 
desafio é o da construção de novas ecologias cognitivas, ou seja, intercâmbio 
entre os sujeitos, os recursos computacionais e o contexto pedagógico. Tempo 
e espaço diferentes dos tradicionais. Uma nova forma de aprender, um saber 
em constante construção. 

 
6.4.4 Tecnologia e a prática: estratégias pedagógicas. 
 

A quarta parte da colcha aqui costurada “Tecnologia e a prática: 
estratégias pedagógicas” está subdividida em dois fragmentos “Tecnologia 

inserida na Prática pedagógica” e “Tecnologia externa a Prática pedagógica”.  
As análises dos conteúdos das respostas dos professores ao 

questionário II refletem o que consideram em relação às estratégias 
pedagógicas para o uso das TDIC em sala de aula. A prática pedagógica 
deverá ter ações interdependentes que formam a base da escola e uma prática 
pedagógica com o uso das TDIC se faz na relação direta entre a formação 
teórica consistente e bem fundamentada e o cotidiano da sala de aula. Uma 
prática pedagógica conectada com a sociedade em movimento deve começar 
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nos cursos de formação inicial (as licenciaturas), nos estágios e seguir pela 
vida afora. A prática pedagógica não pode se estagnar no tempo, a cada época 
surgem novas demandas, novas linguagens, novas metodologias que 
possibilitam ao docente um melhor desempenho e um melhor atendimento à 
diversidade de seus alunos.  

Em relação à “Tecnologia inserida na prática pedagógica”, é necessário 
que os professores se empenhem em se atualizar e renovar suas práticas 
admitindo a inserção dos recursos tecnológicos que estão disponíveis na 
sociedade e com os quais os alunos convivem. Quem não se atualiza é 
deixado para trás por não atender aos requisitos da sociedade do 
conhecimento. Nenhuma área profissional fica parada, sem se renovar, todas 
têm de acompanhar a evolução dos conhecimentos e da informação a nível 
mundial para não ficar excluída. Ponte (1998) e Nóvoa (2002) reafirmam que é 
fundamental que os professores assumam o protagonismo de sua formação, se 
tornem agentes envolvidos na própria mudança e estejam em constante 
evolução.  

“Temos que nos aperfeiçoar e buscar estar andando junto dos alunos da era 
tecnológica para não ficarmos para trás”. (P.6) 

“Acho importante para a capacitação dos professores. Temos muitas 
dificuldades nessa área e gostaria de trabalhar com elas.” (P.9) 

 

“Penso ser uma boa oportunidade para estarmos nos aperfeiçoando em 
relação ao uso dessas tecnologias que é tão indispensável hoje em dia na 
nossa sociedade”. (P.16) 
 

A prática educativa é permeada, influenciada por fortes condicionantes 
culturais e sociais, é na prática educativa que o professor deixa claro suas 
convicções, seus valores, suas crenças e tudo aquilo que considera relevante. 

Por isso é preciso que a prática pedagógica docente tenha comprometimento 
com a emancipação dos alunos, que sua prática seja voltada para a libertação, 
para a cidadania e construção de uma consciência crítica, como afirma Libâneo 
(1994) 

A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em 
sociedade, mas também o processo de prover os indivíduos dos 
conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar 
no meio social e a transformá-lo em função de necessidades 
econômicas, sociais e políticas da coletividade (p. 16-17). 
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Analisando o conteúdo das respostas das professoras ao questionário 
III, algumas falas retratam esse reconhecimento da necessidade de mudanças 
e de adaptação em suas práticas pedagógicas. O professor precisa também 
perceber sua importância para a sociedade, na condição de quem pode mudar 
vidas.  Precisa refletir e avaliar sua atuação para poder ir melhorando a cada 
dia. Segundo Freire (1996, p. 43), “é pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” Reconhecer as 

mudanças que ocorrem a cada dia com a inserção das TDIC foi o núcleo das 
opiniões colocadas pelas participantes, como se pode conferir: 

“O mundo está cada vez mais envolvido com a tecnologia e não tem como 
ficarmos fora dessa mudança, afinal os tempos são outros e os alunos 
também”. (P.22) 

“Espero saber lidar com esses novos conhecimentos favorecendo a 
aprendizagem dos alunos. No início será mais conturbado para nós 
professores, tudo no início é mais difícil”. (P.18) 

“Gostaria de aplicar na minha sala de aula, principalmente com os alunos de 
baixo desempenho”. (P.20). 

“Gostei muito do que vi aqui neste curso e acredito que os softwares 
educacionais poderão ser um excelente suporte didático”. (P.29).  
 
Com o advento da era tecnológica, a sociedade caminha na produção de 

informações e posteriormente de conhecimentos extremamente veloz, ficando 
quase impossível imaginar a escola fora desse movimento. As falas das 
professoras pesquisadas se revelaram muito variadas em relação à inserção 
das tecnologias nas práticas pedagógicas. Várias delas ressaltaram que 
querem aprimorar suas práticas, pois sabem da necessidade de falar a língua 
dos alunos, “nativos digitais”, como cunhou Marc Prensky em 2001. Entendem 

a importância que as TDIC ocupam hoje na sociedade e a escola por também 
ser um segmento dentro do tecido social, tem que se adaptar à realidade que 
está posta.  

“Eu tenho muita expectativa em aprender a usar as tecnologias, pois as 
crianças terão mais interesse na aprendizagem em sala de aula”. (P.33) 

“Primeiro preciso dominar esta tecnologia”. (P.30) 

“Quero aprender a utilizar novas tecnologias para prender a atenção dos 
alunos e deixar as aulas mais interessantes e lúdicas”. (P.9) 

“Minha expectativa é muito grande, pois tudo o que pudermos aprender, somar, 
será de grande valia”. (P.29) 
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“Espero que possa sanar minhas dificuldades e melhorar minhas aulas no 
laboratório de informática”. (P.22) 

“O ensino se torna mais eficiente. Os alunos demonstram mais interesse e 
acaba a monotonia na sala de aula”. (P.28) 

 

Essas falas refletem que tem professoras que se encontram receptivas e 
motivadas para aprender a usar as tecnologias de modo a propiciar um 
aprendizado mais dinâmico aos seus alunos. Essas professoras que estão 
abertas ao novo, devem ser o público multiplicador que responde aos 
investimentos e implementação de mudanças no dia-a-dia da escola. Assim a 
tendência é que, aos poucos os grupos mais resistentes comecem a observar 
os resultados e acabem admitindo a necessidade de inserção das TDIC na 
prática pedagógica.  

Perrenoud (2000) já afirmava que o ofício de professor está se 
modificando e que as práticas inovadoras contribuem para a diminuição do 
fracasso escolar e desenvolvem a cidadania. Mudança é o que há de mais 
permanente nesse momento. Mudar não é fácil, mas se faz necessário. “O 

desafio imposto aos docentes é mudar o eixo do ensinar para optar pelos 
caminhos que levem ao aprender” (BEHRENS, 2012, p.73). As mudanças 

podem ser lentas, mas o que importa é que aconteçam. A escola faz parte do 
todo social, e sua função é das mais nobres e relevantes: a inserção dos 
alunos na sociedade com condições de viver e conviver com os outros e de se 
inserir no mundo do trabalho, tendo condições dignas de vida. Mas como a 
escola dará conta de transferir aos alunos tanta informação, tantos dados, 
tantos fatos? Essa não é a missão da escola na era tecnológica. A informação 
está aí, posta em todo e qualquer lugar da rede, o que a escola precisa é 
mediar a busca, a seleção, a construção de novos conhecimentos pelos 
alunos. Separar o que é relevante do que não é. Saber criticar e não aceitar 
imposições, desenvolver pessoas solidárias e preparadas para o diálogo.  

Há também dentre as pesquisadas, um grupo de professoras que 
tentaram justificar a não aceitação/utilização dos recursos tecnológicos, em 
especial os softwares educativos. Sempre lançando aos outros as dificuldades 
por não utilizarem as TDIC nas suas aulas. E isso é bem comum de se 
encontrar nas escolas como afirma Moran (2012, p.19), “muitos professores 

costumam culpar os alunos, a escola, o salário, a jornada pela não mudança.” 
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Que existe realmente muitos problemas que afetam as mudanças na escola, 
isso já se sabe. Mas há também professores que ainda não conseguem se 
enxergar como parte integrante do sistema educacional, eles também tem sua 
parcela de responsabilidade sobre as transformações que se quer ver na 
escola. Segundo Alonso et al (2014):  

[...] o professor tem uma tarefa a cumprir que é a reconstrução da sua 
identidade ou a construção de uma nova identidade. Mesmo imersos 
na cultura digital, professores e alunos precisam construir consolidar 
novas formas de conviver a aprender em rede, de alargar os 
currículos pelo enfraquecimento das fronteiras entre o “dentro da 
escola” e “o fora da escola”. 

 
O professor é a peça chave das transformações, pois mesmo em 

situações adversas, vários exemplos podem ser dados de profissionais que 
fizeram e fazem a diferença no meio onde atuam. Para Moran (2012) os 
professores vivem um paradoxo, pois se mantém aquilo em que nem se 
acredita mais completamente, por não terem a coragem de aceitar as novas 
metodologias e inovações pedagógicas. Por medo do desconhecido ou por 
insegurança ficam estagnados. Aceitar a mudança e o novo é algo essencial. 
Para Freire (1998, p. 39), “ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação”. Na fala de algumas professoras 

participantes, ao que parece está implícita uma rejeição ao novo, no que se 
refere à relevância dos softwares para o ensino e para sua prática pedagógica.  

“Nunca utilizei, portanto não posso responder se isso é bom ou não”. (P.24) 

“Não realizo com os alunos, domino pouco. Acho difícil o acesso ao   

laboratório com muitos alunos”. (P.7) 

“Espero dominar um pouco mais a tecnologia, mas de maneira geral não tenho 

paciência nem gosto de computador”. (P.4)  

“Sim, são relevantes, sendo que os anos iniciais também tenham em sua grade 

curricular a aula de informática com professora especializada”. (P.10) 

“Entendo que seria bom, ajudaria principalmente as crianças com dificuldades, 

mas não domino esta tecnologia e na escola tem professor especializado nesta 

área para atender as crianças”. (P.30) 

“É relevante, porém não temos acesso aos computadores, ou melhor, o que 

tem para nosso uso está sem internet e desconfigurado”. (P.13) 

 
Ao que pareceu, a inserção das TDIC nas práticas pedagógicas ainda é 

motivo de reflexão quanto à aceitação ou não por parte de algumas 
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professoras pesquisadas e ainda o que se nota é questão da necessidade de 
acertos na disponibilização desses recursos por parte da escola. Para Alonso 
(2012), 

[...] alguns avanços quanto à disponibilidade das TDIC nas escolas 
foram conquistados mediante projetos que envolvem a tecnologia 
móvel, como o projeto PROUCA e outros que distribuíram laptops e 
tablets, porém pelas mais variadas razões, destacando-se as 
dificuldades de conexão e segurança, a sua disponibilidade 
permanece, pelo menos em uma parte significativa das escolas, 
subordinada a espaços e tempos limitados. 

 
O fator “tempo” foi mencionado pelas professoras pesquisadas quando 

uma delas evidenciou, “Concordo em parte, pois desenvolve mais a formação, 

mas por outro lado não pode ser desenvolvida na escola por falta de ambiente 

e tempo”. (P.12). Em relação ao tempo, há uma questão importante a ser 
discutida, fazendo um contraponto; o professor precisa de tempo para estudar 
e aprender a lidar com novas metodologias. Segundo Mercado (1998), essas 
mudanças exigem que a formação dos docentes seja fundamentada na 
elaboração de um novo cenário educativo, em que novos espaços de 
construção de conhecimentos se entrelacem com inovações na escola e onde 
o conhecimento não estará centralizado no professor, nem no espaço e nem no 
tempo escolar, mas no processo permanente de mudanças. 

Outro ponto aqui discutido é que o uso da tecnologia, segundo Alonso 
(2014), precisa preparar o próprio professor para viver a experiência de 
mudanças no ensino que ele proporcionará aos seus alunos. A formação do 
professor será realizada a partir da sua experiência de vida profissional, para 
que ele possa conservar tudo o que lhe parece válido e passe a incorporar a 
inovação buscando transformar sua prática de modo significativo. Nessa 
direção, o que se pode perceber é que algumas professoras pesquisadas 
destacaram como a prática pedagógica aliada às tecnologias pode ser atraente 
e produtiva:  

“Vou adorar colocar histórias, a interpretação fica mais rica, tem o recurso 
visual e auditivo. Jogos de memória. O professor também precisa ter seu 
material individual (notebook, softwares), fornecidos pela instituição onde 
trabalha”. (P.20) 

“Nas aulas podemos explorar muita coisa também, ciências, história, 
geografia.”(P.16) 

“Os alunos adoram jogos e integrá-los aos conteúdos do dia a dia ficaria mais 
interessante enriquecendo a aprendizagem”. (P.20) 
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“Vai despertar o interesse e gosto pela alfabetização e letramento”. (P.15) 

“Hoje os recursos tecnológicos estão cada vez mais presentes na vida das 
pessoas. Por que não fazê-los presentes na prática pedagógica também”? (P. 
41) 
 

Observados os excertos das respostas ao questionário II, identificam-se 
afirmações de que as tecnologias podem ser inseridas na prática e que 
propiciam aulas mais proveitosas com a melhoria da qualidade, aulas mais 
atrativas e lúdicas, no sentido de auxiliar a construção de novos conhecimentos 
e trabalhar diferentes áreas. As professoras pesquisadas afirmaram ainda que 
há necessidade de se ter competência para trabalhar com os alunos, ou seja, 
reconheceram precisar de cursos de formação para utilizar as TDIC em suas 
aulas. Desse modo, o que se nota é que, novamente o foco foi na formação 
docente, no professor, que propicia aos alunos novas metodologias de ensino e 
aprendizagem dos conceitos a serem estudados. Para Giraffa (2012, p.31) as 
“tecnologias se obsoletam, metodologias devem ser adaptadas, mas professor 

que é professor e entende seu papel permanece!”.   
A “Tecnologia inserida na Prática pedagógica” é um tema que também 

emergiu nas análises do conteúdo das respostas dadas pelas professoras ao 
questionário III. Pode-se observar que muitas professoras, após realização do 
minicurso, conseguiram vislumbrar suas aulas permeadas por atividades com o 
uso de recursos tecnológicos. Várias delas afirmaram que as TDIC propiciam 
um enriquecimento na prática pedagógica podendo modernizá-las, um 
entusiasmo com relação às perspectivas futuras para o uso das TDIC nas 
escolas.  O que se nota é que houve um número expressivo de respostas das 
professoras participantes em que relacionaram suas práticas com o uso das 
tecnologias digitais:  

“Pretendo utilizá-los buscando aulas diferenciadas para fixar a aprendizagem”. 
(P.8) 

“Vai me ajudar muito a fixar conteúdo e mostrar um modo novo de se ensinar 
com novas práticas”. (P.6) 

 “Eu espero que possamos atuar, praticar mais, junto com os alunos. Ajudando-
os na alfabetização e raciocínio lógico”. (p.37) 

“Espero poder fazer com que as crianças percebam que em todas situações e 
momentos estão sempre em contato com o conhecimento e que eles percebam 
o valor do novo e desfrutem bem dessa oportunidade.”(P.46) 

“Gostei do curso e espero colocar em prática o que aprendi. As aulas com 
certeza serão bem mais divertidas e fáceis”. (P.48) 
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“Pretendo utilizá-los buscando aulas diferenciadas para fixar a aprendizagem”. 
(P.8) 
 
 Em relação à “Tecnologia externa a Prática pedagógica” foram 

apresentadas sugestões pelas participantes desta pesquisa sobre o uso das 
TDIC “fora” do período escolar, pensar o uso de softwares somente em outros 

momentos que não “o das aulas.” Não se pode transferir para outrem ou outro 
local, um compromisso que é dos atores do processo educativo, que deve 
ocorrer na escola. A escola tem importante e fundamental função social que é a 
socialização do conhecimento. Segundo Gadotti (apud Moran, 2012, p.17) não 
ocorre “desenvolvimento sem inovação tecnológica, e não há inovação sem 

pesquisa, sem educação, sem escola”. Mantoan (2003, p.8) afirma que:  
[...] a maioria dos professores tem uma visão funcional do ensino e 
tudo o que ameaça romper o esquema de trabalho prático que 
aprenderam a aplicar em suas salas de aula é rejeitado. Também 
reconhecemos que as inovações educacionais abalam a identidade 
profissional, e o lugar conquistado pelos professores em uma data 
estruturada ou sistema de ensino, atentando contra a experiência, os 
conhecimentos e o esforço que fizeram para adquiri-los. 

 
Entretanto, é necessário que os professores reconheçam as tecnologias 

intrínsecas na vida dos alunos e que as práticas pedagógicas devem assim 
conceber. Um aspecto interessante para fazer aqui um contraponto é que 
existem as inúmeras possibilidades de utilização das TDIC pelos alunos em 
horários e atividades que não se inserem no âmbito escolar, o que não isenta a 
escola de sentir-se responsável por desenvolver projetos que tornem essa 
inserção das TDIC nas aulas, uma realidade. Nas falas das professoras se 
percebeu o interesse para que as aulas de informática ocorram em outros 
momentos ou também em outros momentos; fora do horário das aulas ou que 
outras pessoas auxiliem nessa tarefa. 

“Seria ótimo que os anos iniciais tivessem aulas com softwares fora do horário 
também”. (P.16) 

“O uso de softwares deve ser apenas um complemento da sala de aula”. (P.19) 

“Acredito que possa contribuir se trabalhado de forma responsável com a 
contribuição de voluntários [...]”. (P.45) 

 
Alonso (2014) refere ao papel da escola como articuladora dos saberes, 

como promotora do aprofundamento das informações, para o qual a escola não 
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pode percorrer um eixo paralelo, necessitando cada vez mais constituir-se em 
um mecanismo de integração na sociedade. 

 
Fora da escola, os sujeitos interagem em redes não hierárquicas, 
discutindo questões que emergem dos seus interesses e 
necessidades, dentro da escola, realizam tarefas obrigatórias e 
muitas vezes repetitivas e descontextualizadas. Fora da escola os 
sujeitos resolvem problemas interdisciplinares, já na escola, eles são 
circunscritos às disciplinas especificas. Mas a escola poderá 
apropriar-se de suas novas formas de trabalho que flexibilizem o 
currículo e privilegiem a autoria e a criatividade sem sentir-se 
ameaçada na sua função, que é a de promover a aprendizagem, a 
autonomia e a criticidade (p.160).  

   
Para que a escola desempenhe esse papel, os professores precisam se 

sentir seguros para assumir a protagonismo em suas aulas e práticas voltadas 
para a inserção dessas ferramentas tecnológicas. Nóvoa (2002) ressalta a 
responsabilidade da escola no processo de formação dos docentes para o 
desenvolvimento, tanto no âmbito pessoal e profissional, para a constituição 
dos saberes dos professores, quanto para a organização da própria escola. 
Afirma ainda, que a escola é um ambiente educativo, no qual trabalho e 
formação não estão separados, mas interligados, constantemente, no cotidiano 
escolar. 

Um assunto que emergiu no âmbito desse tema é que os professores 
falaram de interação e interatividade com os alunos por meio das TDIC: 

“A tecnologia faz parte da realidade dos jovens e de até nós professores. 

Precisamos de mais opções de interação com eles”. (P.9) 

“De fundamental importância, afinal estamos inseridos em um mundo onde 

novas tecnologias nos são apresentadas sempre e como educadoras 

necessitamos fazer uso delas, nos inteirarmos”. (P.18) 

“A tecnologia auxilia e contribui para que haja boa assimilação do conteúdo 

com exemplos práticos e mais dinâmicos, desta forma ela é de extrema 

importância para que o processo ocorra de forma mais interativa”. (P.32) 

 
Para Kenski (2012), tecnologias propiciam muitas possibilidades de 

interação e interatividade entre os professores e alunos com as informações e 
objetos, elas redefinem toda a dinâmica das aulas propiciando a criação de 
novos vínculos entre os envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem.  

Essas afirmativas das professoras pesquisadas permitem sentir que os 
ventos da mudança possam ter soprado nessas escolas públicas municipais, o 
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que pode vir a alterar gradativamente as concepções e as práticas dessas 
professoras com relação ao uso das TDIC em suas aulas, o que pode propiciar 
uma educação mais democrática, inclusiva e de qualidade. Conforme Ponte 
(1992, p.27), só com grandes abalos e desequilíbrios pode a vir ocorrer 
mudanças de concepções por parte do professorado. E esse fato só será 
possível se os mesmos passarem por experiências de fortes emoções como a 
participar de cursos de formação intensamente motivadores ou em dinâmicas 
de grupo onde ocorram experiências marcantes. Assim, para que as 
concepções dos docentes passem por mudanças, “faz-se necessário que ele 
visualize sua prática como problemática.” Os cursos de formação continuada 
podem de alguma forma colaborar para mudar as concepções dos docentes, 
mas esta mudança também pode acontecer em outras instâncias da vida do 
professor, portanto não ocorrem somente nos momentos formativos.  

O que deve ser sempre lembrado é que não depende apenas do 
professor querer ou não utilizar os recursos tecnológicos em suas aulas, os 
governos e as escolas devem também contribuir com sua parcela, fornecendo 
capacitação permanente e adequada aos professores, fornecendo suporte 
técnico e máquinas em boas condições de uso. No entanto, a identidade 
docente deverá ser sempre construída em uma perspectiva dinâmica de modo 
inacabado, em que o sujeito não é passivo, mas reflete sobre suas ações e age 
em um meio de tensão imerso a uma rede de socializações. Para Nóvoa (1997) 
é processo singular e complexo a identidade profissional, em que cada sujeito 
se apropria do sentido de sua história profissional e pessoal.  

Para Nóvoa (1997) a identidade não consiste em “[...] um dado 

adquirido, não é propriedade, não é um produto [...] um lugar de lutas e 
conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão” 

(p. 34). Desse modo, o encontro dos sujeitos, ativa uma percepção, sobre si 
próprios; o que faz com que se modifiquem em concepções de si por meio das 
interações com os outros sujeitos em novos contextos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

 Ninguém nasce educador ou marcado 

para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma, como 

educador, permanentemente, na 

prática e na reflexão sobre a prática. 

(FREIRE, 1991, p.58). 

 

 
Com a presente investigação, objetivou-se conhecer as concepções dos 

professores dos três anos iniciais do ensino fundamental sobre o uso de 
softwares educativos no processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos 
curriculares.  

O resgate da literatura sobre o uso das tecnologias digitais de 
comunicação e informação na educação permitiu conhecer que em tempos 
recentes o acesso às informações e ao conhecimento foi facilitado pelo uso das 
TDIC e, ao que parece, a escola ainda não conseguiu acompanhar essa 
evolução no que tange ao uso dessas tecnologias no processo de ensino e de 
aprendizagem. Os estudos mostraram que a escola tem se evidenciado 
desinteressante para os alunos digitais e não está conseguindo manter esses 
alunos até completarem os estudos. Se, de um lado, a escola apresenta 
dificuldade em falar em uma linguagem que atraia e estimule os alunos a 
permanecerem nela, de outro, em contrate a essa realidade, o mundo externo 
aos muros escolares é atraente, é dinâmico, vivo, conectado às tecnologias. A 
escola ainda está distante desse cenário.  

A análise de estudos sobre esse tema propiciou a compreensão de que 
as instituições escolares vêm sofrendo grande pressão para adaptar-se à nova 
realidade, tornarem-se mais abertas, flexíveis e integradas à sociedade que as 
cerca. Aceitar o novo sem pré-julgamentos, sabendo ser uma necessidade 
para se viver em sociedade, parece ser ainda um grande desafio. O acesso às 
TDIC é considerado um primeiro passo na direção de minimizar a exclusão 
digital ainda muito ampla no Brasil, a qual vem aumentar ainda mais as 
desigualdades sociais.  Pode-se compreender que as ações para a efetivação 
do uso das TDIC no cotidiano da escola, devem ser tomadas em diferentes 
instâncias dentre as quais, a de políticas públicas voltadas para a formação 
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continuada dos professores; instituições bem equipadas com infraestrututra e 
suporte e levar em conta o contexto e a realidade local das escolas. Somente 
assim, poderão ser traçadas diretrizes de acordo com as particularidades de 
cada escola com a finalidade de iniciar as transformações que lhes coloquem 
possibilidades de cumprir sua função social, conforme estudo de Ponte (1992).  

O uso de ambientes informatizados na escola com suporte nas TDIC 
potencializou a realização dos minicursos com os professores participantes 
desta pesquisa. Foram momentos dedicados à formação para uso das TDIC, 
de trocas de experiências, exposição de desafios e compartilhamento de novos 
conhecimentos. As reações foram as mais diversas, de demonstrações de 
ansiedade e angústia, de encantamento com os sofwares e seu potencial, de 
satisfação salientando a necessidade de cursos dessa natureza; de resistência 
quanto às ideias e práticas disseminadas em relação ao uso das TDIC; de 
entendimento da relevância da temática; de valorização do ambiente 
informatizado e das ferramentas utilizadas, os softwares.  

Mudar paradigmas já consolidados pelos professores é algo complicado, 
pois nem sempre estão abertos às mudanças, mesmo porque a formação não 
pode ser imposta, não há verdades absolutas. Essas mudanças são mais 
culturais do que organizacionais (PONTE,1992). Demanda-se que sejam 
respeitadas sempre as opiniões e até as resistências apresentadas. Nesse 
âmbito a escola tem um papel fundamental, sua função social, lhe impetra 
colaborar para a redução das diferenças entre aqueles que têm e que não tem 
acesso aos recursos tecnológicos. Ponte (1992), afirma que a formação dos 
professores não deve ser concebida com poder de condução à mudança das 
concepções e das práticas pedagógicas, visto que é dependente do contexto 
geral no qual se desenvolve.  

Os temas evidenciados na análise de conteúdo refletem que as 
professoras participantes deste estudo reconhecem direta ou indiretamente que 
as TDIC devem estar intrínsecas nas suas práticas pedagógicas. Entretanto, 
deixam claro nas entrelinhas de suas respostas que se encontram em um 
momento de descobertas, encantamento e desconfianças quanto à utilização 
dessas ferramentas no processo de ensino e de aprendizagem no nível 
fundamental. Sem fornecer formação aos professores para atuarem nessa 
realidade, de nada adiantarão programas e investimentos, pois como se sabe 
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as tecnologias são apenas um suporte à aprendizagem e ao ensino. Não basta 
que os governos instalem salas com computadores e internet achando que 
estão mudando o cenário educacional do país. É preciso mais que isso.  

É preciso rever questões como a valorização do docente em termos 
trabalhistas. O professor precisa ter seu valor e dignidade resgatados. É 
fundamental a melhoria nas condições salariais, de trabalho e da ascensão na 
carreira, para que os jovens se sintam atraídos pela profissão. Os professores 
devem ser reconhecidos e vistos pelos governos como integrantes da maior 
classe profissional do país e que têm papel relevante nas transformações que a 
sociedade precisa realizar. É preciso também rever questões como o 
investimento na formação continuada dos professores. O professor melhor 
preparado desempenhará mais competentemente sua função, que é a de 
mediar o processo de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento humano 
de seus alunos, numa perspectiva libertadora. No âmbito deste estudo, 
defende-se a formação do professor de modo que possa compreender as 
propriedades das TDIC, desenvolvendo competências pedagógicas para seu 
uso, o que engloba a compreensão das potencialidades das TDIC para o 
estudo dos conceitos. É relevante o papel dos professores neste contexto, pois 
segundo Moran (2012), são atores que por meio da escola permitem a inserção 
dos alunos na cultura digital e são essenciais a qualquer mudança que se 
queira fazer com relação à educação. 

É preciso ainda atentar para a grande lacuna deixada pelos cursos de 
formação inicial, as licenciaturas, que não incluem de forma necessária o uso 
das TDIC no ensino, não preparando os professores para uma atuação 
diferenciada e atualizada nas escolas. As falhas na formação inicial se 
perpetuam porque os professores, muitas vezes, reproduzem na vida 
profissional, o modo como foram ensinados, como lembra Alonso (2014). O 
professor ao utilizar a TDIC no ambiente escolar deve ter formação que lhe 
permita ser capaz de integrar os aspectos emocionais, intelectuais e 
gerenciais, de modo equilibrado, com atuação de mediador e orientador no 
processo de aprendizagem. 

A classe professoral é o pilar que sustenta o sistema educacional, um 
sistema que apresenta resistência às mudanças. A adaptação e 
implementação das TDIC no âmbito educacional perpassa por muitos 
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deasafios. A análise do conteúdo das respostas dadas pelos professores aos 
questionários aplicados nesta investigação indica os desafios enfrentados 
pelas professoras pesquisadas que vão desde não ter computadores para 
todos os alunos, a falta de manutenção técnica e acesso à internet, o 
desconhecimento ao manejo das máquinas até a necessidade de auxílio na 
realização das atividades em laboratório de informática.  

Para a inserção das TDIC nas práticas pedagógicas dos professores não 
basta apenas equipamentos e serviço de manutenção. Faz-se prioritário um 
preparo conceitual e técnico de todas as pessoas envolvidas na implementação 
e utilização dessas ferramentas no ambiente escolar. Com o computador, a 
internet e os softwares educativos, as aulas podem se tornar mais criativas, 
interativas, contextualizadas, despertando nos alunos o desejo por aprender, 
instigando a curiosidade e o espírito investigativo que é nato nos alunos 
digitais. E isso os professores pesquisados reconheceram. É preciso que haja 
uma mudança de postura dos atores desse processo, o que pode ser 
deflagrado com a formação continuada dos professores para o uso das TDIC 
com o objetivo de construir novos conhecimentos, modernizar as práticas 
metodológicas e promover a inclusão digital. É necessário que o professor se 
aproprie dos saberes, advindos com o uso das TDIC, de modo que esses 
saberes sejam sistematizados em sua prática pedagógica, evidencia Moran 
(2012).   

Os professores participantes desta pesquisa apresentaram dificuldades 
em aceitar o novo mesmo quando suas concepções explicitadas foram 
positivas com relação à relevância do tema, e isso pode levar à constatação de 
que as concepções podem estar construídas, mas sofrem a influência de 
muitos fatores para que se modifiquem. Entende-se assim, que uma única ação 
voltada para as temáticas das TDIC na educação, não seria capaz de alterar o 
quadro cristalizado das concepções das professoras pesquisadas sobre algo 
ainda distante e estranho para elas, visto que essas concepções operam como 
elemento bloqueador no que se refere às novas realidades, o que vem limitar 
as possibilidades de atuar e compreender, defende Nóvoa (1992). Entretanto, 
como possuem uma natureza fundamentalmente cognitiva e agem como um 
filtro, sendo indispensáveis por estruturar o sentido dado às coisas, somente 
com um trabalho constante, mesmo que lento, é que se poderão vislumbrar 
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novas práticas no interior das escolas permeadas pelas TDIC. É necessário 
estabelecer uma relação que possa auxiliar os professores a transporem os 
limites da convencionalidade, e que possam se esforçar para traçarem novos 
caminhos, para uma inovação da prática pedagógica coerente aos rumos 
determinados por uma sociedade tecnológica.  

Vale salientar que sobre a aceitação do Minicurso, as professoras 
participantes solicitaram que a pesquisadora analise a possibilidade de 
oferecer novos Minicursos referentes ao uso das tecnologias em sala de aula, 
explicando que sentem necessidade de formação nessa área.  

Em suma, embora se tenha conseguido costurar a colcha de retalhos 
com esta investigação, seus acabamentos ficaram inacabados. Assim, não se 
esgota o tema em questão e outras questões emergiram e podem orientar 
novas pesquisas, pois como afirmou Ponte (2012), enquanto muitos 
questionamentos vão sendo respondidos ou esclarecidos, outros vão surgindo 
e acabam por incitar outros pesquisadores. Dentre essas questões estão: até 
que ponto são colocados em prática os conhecimentos e informações 
adquiridos nos cursos de formação de professores para o uso das tecnologias 
em sala de aula? Qual o grau de conhecimento adquirido pelos professores 
que participaram desses minicursos e como colocarão em prática o que 
aprenderam? Quais as efeitos que esses cursos de formação continuada 
causam nas concepções dos professores e posteriormente nas suas práticas 
pedagógicas?  
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ANEXO A 
 

Questionário I- Perfil dos Professores das Séries Iniciais 
 

 

Prezado(a) Professor(a) 
 

Os softwares educativos estão no rol das Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC) que consistem no conjunto de todas as 
atividades e soluções providas por recursos computacionais que visam permitir 
a obtenção, o armazenamento, o acesso, o gerenciamento e o uso das 
informações. Os softwares, por sua vez, são programas de computador que 
foram projetados para serem aplicados no processo ensino e aprendizagem em 
qualquer nível ou série escolar possuindo metodologias voltadas para tal 
finalidade. São lúdicos e interativos, atraindo o interesse e incentivando os 
alunos para as atividades propostas. Assim sendo, é necessário se repensar as 
práticas pedagógicas inserindo o uso de novas tecnologias nas escolas, de 
modo a oferecer aos educandos situações e condições para que a prática 
educativa seja contextualizada e voltada para as demandas sociais e que 
auxilie na formação desses alunos para o mundo tecnológico atual.  

A preocupação com fatores que permeiam as Práticas Pedagógicas 
subsidiadas pelo uso de softwares como recursos auxiliares no processo 
ensino aprendizagem levou a proposta desta pesquisa que tem por objetivo 
conhecer as concepções de professores das três séries iniciais do Ensino 
Fundamental de escolas municipais, sobre o uso de softwares educativos no 
processo ensino aprendizagem dos conteúdos curriculares. 

Desse modo, por favor, preencha o questionário que segue com 
informações sobre sua formação, inicial e continuada, sua Prática Pedagógica 
com uso de softwares e ainda sua opinião acerca das dificuldades que enfrenta 
na Prática Pedagógica do cotidiano escolar. 

 
Contando com a sua colaboração agradecemos sua atenção e disponibilização 
de tempo para a participação neste estudo.                          
                         Atenciosamente, 

 
_________________________________ 

Michele Correa Freitas Soares 
 

 
I- Perfil dos Professores das Séries Iniciais  
1. Nome: _________________________________________________ 
2. Idade: _________________ 
3. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 
4. Estado Civil: ( ) Casado(a) ( ) Solteiro(a)  ( ) Outros 
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5. 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: ___________ 
 
Coloque aqui suas observações---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Você possui computador em casa? (  ) Sim ( ) Não 
12. Você utiliza o computador para a preparação de suas aulas? ( ) Sim ( ) Não 
13. Você conta com acesso à Internet em sua casa? ( ) Sim ( ) Não 
14. Com referência ao seu primeiro curso superior, apresente as informações 
solicitadas: 
a) O primeiro curso superior realizado por você: 
( ) Licenciatura ( ) Bacharelado 
( ) Em andamento  ( )Concluído 
b) Se concluído apresente o ano de conclusão: ______________  
 
Nome do curso :_____________________________________ 
 
15- Se você fez um Segundo curso superior, apresente as informações 
solicitadas: 
a) O Segundo curso superior realizado por você: 
( ) Licenciatura ( ) Bacharelado 
( ) Em andamento  ( )Concluído 
b) Se concluído, apresente o ano de conclusão: ______________  
Nome do curso:___________________________________ 
 
16. 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 
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( ) Mestrado 

Nome do(s) Curso(s) de 
Mestrado 

Instituição Em 
andamento 

Ano de 
Conclusão 

    
    
 
II- Formação para o uso de softwares no processo de ensino e 
aprendizagem nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
 
17. 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 
    
    

 
18. 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?  
 ( ) Não ( )Sim 
 
Se sim, na tabela a seguir especifique o Curso, a Instituição organizadora e as 
tecnologias digitais utilizadas: 
 

Curso Instituição 
Organizadora 

Tecnologias digitais abordadas 

   
   

 
 
III- O uso das tecnologias na prática pedagógica. 
 
24. Assinale as tecnologias que você utiliza em sala de aula: 
(  ) Computador    (  ) Jornal   (  ) Data show 
(  ) Revista            (  ) internet      (  ) softwares educativos  (  ) Celular 
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26. Mencione os motivos que você tem para utilizar as tecnologias digitais em 
suas Práticas Pedagógicas. Se não as utiliza justifique. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
27. Em sua Prática Pedagógica com uso de tecnologias, elenque as 
dificuldades na realização de atividades com seus alunos: 
1º. _______________________________________________________________ 
2º. _______________________________________________________________ 
3º. _______________________________________________________________ 
4º. _______________________________________________________________ 
 
28. Descreva aqui exemplos de atividades que realiza com seus alunos 
subsidiadas pelo uso de tecnologias: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO B 
 

Questionário II – Concepções de professores sobre uso de softwares 

 
 

Por favor, preencha o questionário II que segue com informações sobre 
formação continuada, sua Prática Pedagógica e o uso de tecnologias no processo de 
ensino aprendizagem nos três anos iniciais do Ensino Fundamental I. 

Contando com a sua colaboração agradeço a sua atenção e a disponibilização 
de tempo para a participação neste estudo. 
                           Atenciosamente, 

_________________________________ 
Michele Correa Freitas Soares 

 
 

1- Com relação a relevância da tecnologias 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 de softwares no processo de ensino nas séries iniciais do Fundamental pode 
tornar a aprendizagem mais significativa. Você concorda com essa afirmativa? 
Comente. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4- Apresente quais as suas expectativas com relação a prática pedagógica com o uso 
de softwares no ensino aprendizagem nas três séries iniciais do Ensino Fundamental. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5- Em sua opinião, o uso de softwares faz a diferença no desenvolvimento das 
atividades com os alunos das três primeiras séries do Ensino Fundamental? Comente. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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ANEXO C 
 

Questionário III – Concepções de professores sobre uso de softwares 
 

 
Conto novamente com a sua colaboração e atenção para a participação neste 

estudo.  
 
 

1. Dê sua opinião sobre a importância das tecnologias nos cursos de formação 
continuada de professores. 
________________________________________________________________ 
  
2  Os ambientes informatizados possuem 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 relaçao à sua prática pedagógica com uso de 
softwares nas três séries iniciais 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. 
________________________________________________________________ 
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