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EPÍGRAFE  
 

[...] a abundância de informações de todos os tipos 

que o homem da sociedade informática terá a 

disposição atuará na mesma direção. Os cidadãos 

serão mais esclarecidos, provavelmente serão 

universalmente mais instruídos [...], o que 

estimulará por outro lado, o desenvolvimento de 

atitudes típicas do individualismo moderado. Estas 

atitudes não estarão de modo algum em 

contradição com o engajamento social, mas se 

oporão firmemente a todas as tendências 

totalitárias, particularmente quando entendidas 

como limitação da vida espiritual e sufocamento da 

autonomia e criatividade pessoais (SCHAFF, 

1995, p. 106). 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 
A presente Dissertação busca, em meio às transformações das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação – TIC‟s, dentro e fora do contexto escolar, 
desenvolver uma formação continuada, criando um manual sobre o uso das 
tecnologias no contexto escolar, em que este apresenta em seu contexto, 
mecanismos, exemplos e sugestões de como usar as tecnologias educacionais em 
sala de aula, disponibilizando este recurso aos educadores das escolas estudadas. 
Num primeiro momento distribui-se um questionário contendo informações a respeito 
das TIC‟s associada ao processo e a inserção no contexto da escola e o 
conhecimento específico do professor frente às mesmas para poder ter em sua 
formação o uso destas em suas aulas, sendo uma ferramenta para ajudar na 
inserção das TIC‟s na escola. Houve a distribuição de um questionário aos alunos e 
professores, sobre o conhecimento das tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como, o processo de utilização desta em sala de aula. Após a 
tabulação das questões, trabalhou-se com as questões que mais atingiam a 
necessidade do trabalho, a problemática pelo não uso das TIC‟s na escola, em que 
foram elaborados gráficos e estes confrontados com a pesquisa bibliográfica feita, 
delineando assim a pesquisa. Por conseguinte, é fundamental que as novas práticas 
educacionais estejam relacionadas com o uso de mecanismos que atendam o 
processo de ensino aprendizagem, refletindo no conhecimento adquirido pelo aluno. 
Os professores entrevistados apresentaram nas respostas dadas, o destaque a 
importância em utilizar as TIC‟s em suas aulas e que a precariedade dos 
laboratórios de informática é um fato corrente, haja vista a necessidade em 
implementar políticas públicas que auxiliem a escola na manutenção dos mesmos 
na rede educacional. Essa pesquisa propiciou a compreensão do processo de 
inserção e da formação dos professores ser constante no quesito da utilização das 
tecnologias da informação e da comunicação na esfera escolar.  
 
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e da Comunicação. Professor. 
Formação.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The present Dissertation seeks to develop, in the midst of the 
transformations of Information and Communication Technologies - ICTs, within and 
outside the school context, to develop a continuous training, creating a manual on 
the use of technologies in the school context, in which it presents in its context, 
mechanisms, examples and suggestions on how to use educational technologies in 
the classroom, making this resource available to the educators of the schools 
studied. Firstly, a questionnaire containing information about ICTs associated with 
the process and insertion in the context of the school and the specific knowledge of 
the teacher in front of them, in order to be able to use them in their classes, is 
distributed as a tool for help in the insertion of ICT in school. A questionnaire was 
distributed to students and teachers about the knowledge of information and 
communication technologies, as well as the process of using it in the classroom. 
After the tabulation of the questions, we worked on the issues that most affected the 
need for work, the problem of not using ICTs in school, in which graphs were drawn 
and these were confronted with the bibliographic research done, thus delineating the 
research. Therefore, it is fundamental that the new educational practices are related 
to the use of mechanisms that attend the process of teaching learning, reflecting in 
the knowledge acquired by the student. The teachers interviewed presented in the 
answers given the importance of using ICT in their classes and that the 
precariousness of computer labs is a current fact, given the need to implement public 
policies that help the school to maintain them in the network educational. This 
research provided an understanding of the process of insertion and teacher training 
to be constant in the use of information and communication technologies in the 
school sphere 
 
Keywords: Information and Communication Technologies. Teacher. Formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

No mundo que nos cerca, com o qual interagimos constantemente, temos a 

presença de várias Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC‟s): as mídias, 

entre elas o rádio, o material impresso, a TV, o vídeo e a informática, as quais, no 

âmbito escolar, podem vir a contribuir no processo de ensino aprendizagem, pois o 

tema desta pesquisa “Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação – 

(TIC‟s)”, leva-nos a reflexão de que o professor tem um papel fundamental ao aliar 

sua prática pedagógica com as tecnologias que os alunos conhecem: celulares, 

tablets, entre outros, possibilitando assim, atualizar sua prática.  

O estudo sobre a presença das TIC‟s no cotidiano do professor tem um papel 

fundamental no processo de compreensão e da inserção das tecnologias na sala de 

aula, sendo que as leituras exploratórias a serem abordadas e pesquisadas neste 

trabalho sugerem que esta problemática vem a cerca de muito tempo, fazendo parte 

contínua de nosso cotidiano. 

Ao escolher este viés, caracteriza-se a necessidade de pesquisas para o 

contexto do uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC‟s), para que 

assim, no meio pedagógico, sirva de base para atuais e futuras pesquisas, pois é na 

escola e na universidade, em especial, no município ao qual esta foi conduzida, que 

está o crescimento social e cultural do indivíduo enquanto ser pensante e atuante 

nesta dinâmica, nas escolas abordadas, bem como, neste sentido a questão do 

problema “por que a presença da tecnologia da informação e da comunicação não 

se efetiva no contexto da sala de aula e na formação continuada dos professores?”, 

se faz necessário a busca de meios para que a falta de utilização desta diminua 

constantemente.  

Neste contexto, o presente trabalho teve por finalidade, desenvolver um 

produto educacional, em forma de uma manual contendo mecanismos e sugestões 

para a contribuição na formação profissional do professor, transpassando para a 

aprendizagem dos alunos de duas escolas da rede municipal de Santa Cecília-SC, 

nas disciplinas pertencentes ao currículo das turmas do 6º ao 9º ano, tendo como 
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tema central “Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC‟s)”, 

atingindo os objetivos: 

a) Sinalizar formas de como os professores vêem as tecnologias da 

informação e da comunicação no cotidiano escolar; 

b) Destacar a importância das TIC‟s como mecanismo para ajudar no 

processo de aprendizagem;  

c) Identificar fatores que fazem com que profissionais da educação, não 

insiram o computador em suas aulas; 

d) Perceber a percepção do aluno com relação à inclusão de tecnologias no 

ambiente escolar.  

A inserção das tecnologias no trabalho do professor como meio pedagógico, 

acerca do processo de aprendizagem, faz com que seja necessário mudar a postura 

deste professor e ainda ter uma estrutura física que atenda a esta necessidade nas 

escolas, por que a presença da tecnologia da informação e da comunicação não se 

efetiva no contexto da sala de aula e na formação continuada dos professores? O 

que fazer par mudar esta realidade? São questões pertinentes que merecem 

respostas.  

O trabalho acerca da inserção dos professores como indivíduos 

comprometidos com as mudanças constantes que acontecem na sociedade: 

tecnológicas, culturais, sociais, políticas e econômicas, estando presentes 

indiretamente na escola, para assim, ter-se uma educação que contemple e atenda 

a necessidade do mundo atual, provocando mudanças que interfiram no contexto 

em que vive, faz com que o trabalho pedagógico seja trabalhado de maneira a 

contemplar a necessidade de inserir novas formas para enriquecer a aula, pois “hoje 

o contexto atual exige uma educação muito mais complexa, completa, ou seja, uma 

educação que atinja o mundo de uma forma global” (BOAS, 2008, p. 02), mas que 

não perca a essência do ato de ensinar.  

É certo que o professor deve ser, “um profissional capaz de pensar, planejar e 

executar o seu trabalho e não apenas um sujeito habilidoso para executar o que os 

outros concebem. Todavia, mesmo admitindo-se que a formação do professor deve 

incluir conhecimentos mais amplos [...]” (LIBANEO, 2001, p. 54), que atendam a 

necessidade do aluno dentro do processo pedagógico e da aprendizagem, assim 
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exige-se a qualificação dos professores, mas alerta-se que é preciso ter 

conhecimento prévio sobre estas, para atender às necessidades dos alunos, em que 

o agir, para o presente, é contextualizado na forma de que o trabalho do professor é 

propiciar o conhecimento através de meios que possibilitem a transformação do 

aluno, e a sua também (MESSORES, 2009).  

Por fazerem parte do cotidiano dos diferentes alunos, fora da sala de aula, 

torna-se necessário que o professor utilize as TIC‟s na escola, pois estes recursos: 

celulares, tablets, entre, podem colaborar na construção coletiva de novos 

conhecimentos, aumentando o prazer e a motivação dos alunos.  

Machado (1993) é enfático ao afirmar que a maior parte das atividades 

pedagógicas envolvidas no processo educacional, “ainda estão pautadas na 

oralidade, onde a fala do professor é, no máximo, entremeada de diálogos com os 

alunos, validando a necessidade de mudanças nas atividades desenvolvidas nas 

escolas” (MACHADO, 1993, p. 102). 

Este estudo tem a sua relevância no sentido de validar a utilização das 

tecnologias como instrumentos de trabalho do professor no contexto escolar, sendo 

facilitador na apreensão dos diferentes conteúdos didáticos a serem aprendidos pelo 

educando e dos conhecimentos que servirão de base para seu crescimento na 

sociedade que em estão inseridos, haja visto que, atuando como na educação do 

município, este trabalho ajudará os professores de maneira a direcionar e melhorar a 

sua prática pedagógica.   

Assim a metodologia atinge a pesquisa qualitativa, onde os entrevistados, 

professores e alunos, tendo autorizações dos mesmos, responderam questionários 

com 14 (quatorze) questões fechadas, e questões específicas aos professores, 

sendo um total de 20 (vinte) professores e 76 (setenta e seis) alunos, de duas 

escolas da rede municipal de ensino do município de Santa Cecília, sendo elas: 

EEBM Cancianila Arbegaus e EEB Profª Dilma Grimes Evaristo.  

Esta pesquisa configura-se em forma de capítulos, seguindo os temas e itens 

seguintes: 

O primeiro capítulo vem com o título: A tecnologia da Informação e da 

Comunicação (TIC‟s) no processo de ensino aprendizagem embasando 
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teoricamente o estudo, apontando os teóricos que deram suporte ao trabalho e 

ajudaram no processo de compreensão deste.  

O segundo capítulo consiste na questão da Formação Continuada dos 

professores, destacando a importância desta em sua profissão.  

O terceiro capítulo apresenta a metodologia, o processo de como foi 

concebida a presente pesquisa, bem como, a coleta de dados para a efetivação 

desta.  

 O próximo capítulo vem ser a Análise, apresentação e discussão dos 

resultados mapeia o método utilizado pelo pesquisador, bem como os dados 

coletados, onde após foram analisados e confrontados com os teóricos estudados, 

chegando à culminância do resultado do estudo.  

Ao findar têm-se nas Considerações Finais os pontos relevantes e essenciais 

para a verificação do que foi pesquisado, sendo concretizado de maneira a atender 

o resultado final da referida pesquisa.   

Enfim, o trabalho pauta-se na realidade do professor que não utiliza as TIC‟s 

em seu cotidiano, para agregar a metodologia sua, aliado aos conteúdos abordados 

no processo educacional, fazendo assim com que o aluno, divulgue o conhecimento 

aprendido em sala de aula, na sociedade a que pertence.  
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1 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC’S)  

 

 Neste capitulo e subcapítulo, abordo de maneira teórica os conceitos de 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC‟s) e a Formação Continuada dos 

Professores no contexto escolar. 

 Para auxiliar nesta etapa do trabalho e nas discussões a respeito das 

tecnologias educacionais, apoiei-me em trabalhos de Belloni (2005), Moran, Masetto 

e Behrens (2009), Nunes (2009), Pretto (2009), Ramos e Faria (2011), Valentini 

(2010) entre outros. 

 O tema relativo à Formação Continuada dos Professores se basearam em: 

Pupo (2013), Martini (2014), Moraes (2008), Saviani (2008), Silva (1998), Valente 

(1999) e outros.  

  

1.1 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

 

Com o avanço acelerado das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC‟s) percebe-se que somar novas formas de contato social, de organização da 

sociedade, em especial, no contexto escolar, deverá fazer parte desta realidade, e a 

tecnologia vem a ser uma destas.  

A tecnologia vem da filosofia grega, em que a técnica, ou seja, teckné tem em 

sua tradução de arte, oficio, significando “a arte de fazer algo”, ou um conjunto de 

procedimentos que permite o desempenho de métodos, práticas e ações objetivando 

alcançar determinadas intenções e não meros produtos impactantes que não fazem 

parte da cultura e da sociedade (NUNES, 2009). 

Neste contexto as Tecnologias da Informação e da Comunicação vem a ser a 

fusão de três grandes vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as 

mídias eletrônicas (BELLONI, 2005) as quais representam uma nova forma de 

pensar e compreender o mundo que nos cerca, mudando a rotina de todos.  
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) conceituam as TIC's, como 

sendo "[...] os diferentes meios de comunicação (jornalismo impresso, rádio e 

televisão), os livros, os computadores etc.," (BRASIL, 1998, p. 135), sendo recursos 

tecnológicos que permitem a disseminação das informações correntes no mundo, 

através de meios eletrônicos e digitais, em que “computadores, televisões, vídeos, 

telefones, satélites, cabos, novos equipamentos, são aperfeiçoados e desenvolvidos, 

estimulando-se um uso mais integrado e mais global de todos esses recursos” 

(PRETTO, 2009, p. 19).  

As tecnologias de informação são as formas de gerar, armazenar, veicular e 

reproduzir a informação. As tecnologias de comunicação são as formas de difundir 

informação, “incluindo as mídias mais tradicionais, da televisão, do vídeo, das redes 

de computadores, de livros, de revistas, do rádio, etc. Com a associação da 

informação e da comunicação há novos ambientes de aprendizagens, novos 

ambientes de interação” (MARTINI, 2014, p. 160). 

Tamanha é a inserção das tecnologias da informação e da comunicação nas 

práticas sociais que se torna possível denominar de “nova” as relações de 

mobilidade, troca, diálogo e escrita que se estabelecem entre os indivíduos 

interligados pelas tecnologias, em especial a telemática digital” (RODRIGUES 

JUNIOR, et al., 2009, p.35). 

“As tecnologias avançadas introduzem novos meios de passar informações e 

os professores, assim como os alunos, terão de aprender pelo resto de suas vidas” 

(MICROSOFT EDUCAÇÃO, 2009, p. 05), ou seja, a aprendizagem é um processo 

contínuo. A utilização das TIC‟s nesse processo auxiliará o professor e o aluno para 

um melhor desempenho tanto em sua vida profissional quanto pessoal. 

As tecnologias da informação e da comunicação na educação faz-nos pensar 

no “desafio ao apresentarmos como proposta de mudanças na metodologia de 

ensino. Em educação, deparamos com muitos profissionais que sentem dificuldades 

de mudar seu plano de aula, sua metodologia e seu instrumento de trabalho” 

(RODRIGUES JUNIOR, et al., 2009, p. 48). 

Pontua-se aqui conforme o autor que a dificuldade do professor, muitas vezes 

não é o fato de dar aulas, mais sim de agregar as TIC‟s em sua prática pedagógica, 

pois estes meios, o celular, por exemplo, já se faz presente no cotidiano da maioria 

dos alunos, e até em grande parte dos professores.  
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As novas tecnologias da comunicação e da informação estão possibilitando e 

influenciando a introdução de diferentes valores, de uma nova razão. Que valores 

estão sendo colocados em jogo e quais começam a despontar nesse momento de 

crise? (PRETTO, 2009, p. 218) o que seguir e como o fazer? 

Com as novas tecnologias de informação cria- se a “necessidade de utilizá-las 

no sentido cultural, científico e tecnológico, de modo que os alunos adquiram 

condições para enfrentar os problemas e buscar soluções para viver no mundo 

contemporâneo” (MARTINI, 2014, p. 160), sendo que neste sentido é preciso haver 

uma política pública que defina uma situação em que a política se encontra, pois 

vem a ser a participação de um povo nas decisões acerca de sua cidade, bem como 

de uma nação. 

Um dos pontos mais importantes na transição das tecnologias surgidas e que 

após certo tempo foram inseridas na área educacional foi um “[...] engenho criado 

pelo homem sendo considerado o primeiro dos computadores chamado de “ábaco”, 

formado por contas e fios utilizado desde 2000 a. C. e ainda encontrado no Japão e 

outros países orientais” (DINIZ, 2001, p. 40), sendo um antigo instrumento que ainda 

hoje é usado nas escolas para efetuar cálculos envolvendo as quatro operações 

matemáticas.  

Rodrigues (2012) apud Almeida (2015, p. 229) destaca que “os novos 

dispositivos eletrônicos compactos deram início à era das calculadoras de bolso e de 

mesa, no fim do século XX”. As calculadoras propriamente ditas são capazes de 

executar as funções matemáticas simples (por exemplo, as funções trigonométricas 

normais e inversas), e operações diversas de aritméticas básicas, sem contar em 

sua importância pelo fato de armazenar dados e instruções em registros de 

memória, tendo a sua capacidade semelhante aos computadores menores.  

As calculadoras sofisticadas podem utilizar “[...] módulos pré-programados e 

reversíveis de software, com mais de cinco mil instruções. Alguns modelos de mesa 

e de bolso são equipados para imprimir resultados em rolo de papel, e outros podem 

até registrar rapidamente diagramas e textos” (RODRIGUES, 2012, apud ALMEIDA, 

2015, p. 229).  

Na atual sociedade percebe-se que as mudanças acontecem 

constantemente, e a escola não deve ficar fora desta transformação, é preciso que 

haja a compreensão do currículo atual, onde este é um importante norteador no 

contexto escolar, devido o papel da escola ser o de „ensinar‟, através de uma 
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metodologia que faça com que o educando, assimile o que lhes é ensinado, 

provocando mudanças significativas na sociedade vigente, podendo assim 

desenvolver seu papel de cidadão (SAVIANI, 2008).  

Nesta perspectiva, percebe-se que “as tecnologias informáticas têm 

possibilitado que um número cada vez maior de pessoas tenha acesso a 

informações que antes eram essencialmente adquiridas na escola”, (SILVA, 1997, p. 

12), pois é preciso haver uma articulação entre as novas tecnologias e a educação 

através do uso dos computadores no ensino, em que podem ser feitas inúmeras 

atividades diversificadas, “[...] com atuação em rede, informações, mensagens e 

uma amplitude de ferramentas marcaram o espaço das TIC‟s. Nos últimos dez anos 

o uso das TIC‟s no processo de ensino e aprendizagem tornou-se ponto de intensa 

discussão” (NUNES, 2009, p.30).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 (BRASIL, 

1998) em seu artigo 36 contextualiza a introdução das tecnologias nos diferentes 

níveis do ensino, sendo que o “educando apresente domínio dos princípios 

científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna” (RAMOS; FARIA, 

2011, p. 15), sendo que “essa sociedade não é utópica e, [...], certos serviços já se 

adequaram às novas exigências. A educação ainda continua nos mesmos moldes 

do que foi proposto no final do século 18” (VALENTE, 1999, p.12), o conhecimento e 

domínio da tecnologia vêm a ser fundamental para o aprimoramento das questões 

profissionais que atingem o aluno.  

Cabe aqui uma reflexão na motivação que o aluno tem no uso das tecnologias 

em sala de aula, em que este se apresenta favorável “[...] às idas ao laboratório de 

informática, ao uso dos equipamentos eletrônicos, às mídias etc., e se sentem mais 

familiarizados com os conteúdos quando são abordados por meio desses 

instrumentos tecnológicos” (SILVA; CORREA, 2014, p. 32), “[...] a evolução dos 

softwares permite uma associação cada vez mais fácil de textos, tabelas numéricas, 

desenhos, fotos, edição de qualidade e reunião de todos esses elementos em 

função de problemáticas precisas à difusão dessas informações na rede” 

(PERRENOUD, 2000, p. 131). 

Essa rede, a internet, veio para acabar com a distância entre as pessoas de 

uma comunidade, de uma cidade, de um país ou com o mundo todo, proporcionou 

que esta mídia seja usada para pesquisas, transmitindo informações diversas, sendo 

que “a característica de propiciar a interação e a construção colaborativa de 
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conhecimento da tecnologia da informação e comunicação evidenciou o potencial de 

iniciar o desenvolvimento de habilidades de escrever, ler, interpretar [...]” 

(SEED/MEC, 2009), o mundo que nos cerca, servindo assim também como fonte 

para cientistas usarem esta ferramenta para pesquisas diversas. 

Moran, Masetto e Behrens (2009, p. 53; 63) destacam: 

 

A internet pode ajudar a desenvolver a intuição, a flexibilidade mental, a 
adaptação a ritmos diferentes. A intuição, porque as informações vão sendo 
descobertas por acerto e erro, por conexões “escondidas”. A internet é um 
novo meio de comunicação, ainda incipiente, mas que pode nos ajudar a 
rever, a ampliar e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e 
aprender. 

 

O emprego das TIC‟s no processo de ensino e aprendizagem exige 

planejamento, acompanhamento e avaliação da tecnologia selecionada, a fim de 

contextualizá-la ao tipo de aluno, aos objetivos da disciplina, ao modelo teórico 

referencial educacional adotado. Portanto, a tecnologia educacional deve auxiliar o 

aluno na sua aprendizagem, 

 

 [...]– e não dificultar – como também deve propiciar melhores condições de 
ensino – e não assustar – ao professor, já tão sobrecarregado de atividades 
educacionais. No entanto, sabemos que o início de uma nova atividade é 
sempre difícil, por isso deve ser implantada aos poucos, passo a passo, 
para ter sucesso (RAMOS; FARIA, 2011, p.17). 

 

Nunes (2009) enfatiza que o entendimento de que as novas tecnologias 

podem criar novos espaços de conhecimento, novos modelos de atividades, 

dinâmicas diferenciadas, aulas em espaços distintos dos tradicionais, conteúdos 

trabalhados de forma eficaz, são aspectos a serem considerados pelos professores, 

pois a condução deste aprender deve ser motivada a pensar novas formas de 

estudar e trabalhar os conteúdos em sala de aula.   

“A utilização de recursos tecnológicos e a busca por informações causaram 

uma revolução informacional e fizeram surgir uma sociedade fundamentada no 

consumo de informação” (SANTOS, 2012, p. 20), mas lembra-se que para chegar ao 

patamar atual, às tecnologias como forma de recursos tecnológicos, foram sendo 

aprimorados e dando lugar a outras tecnologias: retroprojetor deu lugar ao projetor 

de mídias (data show); o videocassete e o aparelho de DVD foram representados 

pelo computador que possui as especificidades de áudio e vídeo que ambos tem. 
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Nunes (2009) afirma que na atualidade, houve a inserção de novos recursos 

nas escolas, como por exemplo: “[...] computadores, televisão, rádio, aparelho de 

DVD e outros. Porém, os recursos atuais, mesmo estando disponíveis, ainda não 

são devidamente explorados ou utilizados com a mesma importância e valorização 

dos recursos tradicionais” (NUNES, 2009, p.23). 

Torna-se necessário perceber então, que o medo do professor de se tornar 

descartável, deve estar aliado “[...] ao valor social do computador e ao símbolo que 

ele carrega, símbolo este de modernidade e de eficiência sejam os responsáveis 

pelo envolvimento de adultos, e em especial de professores, em experiência dessa 

natureza” (SILVA, 1997, p. 72), vindo a contemplar os olhares dos docentes sobre a 

inclusão das tecnologias digitais na formação inicial destes professores, sendo estes 

os principais agentes capazes de promover mudanças e postar a educação no 

sentido de promover a aprendizagem dos alunos, em consonância com as 

demandas da sociedade contemporânea (ARAUJO, 2004).  

Assim sendo, deve-se dar condições ao professor para que este contextualize 

“o aprendizado e a experiência vividas durante a sua formação, para a sua realidade 

de sala de aula compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos 

pedagógicos que se dispõe a atingir” (VALENTE, 1999, p.12), em que “é preciso 

perceber o professor como um sujeito produtor de saberes, os quais se baseiam, em 

boa parte, em suas experiências profissionais e em competências e habilidades 

desenvolvidas ao longo de sua prática pedagógica” (GUERRA, 2015, p. 60). 

A perspectiva da utilização da informática na esfera da educação, 

caracterizando-se pelo uso do computador como ferramenta para resolução de 

problemas (DINIZ, 2001, p. 58): 

 É uma boa alternativa. Sua forma de trabalhar mais utilizada é feita 

pelo desenvolvimento dos chamados projetos; 

 Os projetos são atividades desenvolvidas onde grupos de alunos são 

orientados a desenvolver determinado tema; 

  Podem usar todos os recursos que têm direito e acesso, consulta a 

bancos de dados, a rede Internet, troca de informações, participação 

de listas de discussões, etc. (DINIZ, 2001, p. 58).  

Para atender esta demanda, é preciso que existam políticas públicas, bem 

definidas e especificadas para as quais demandas a atender, refletem no fato 

positivo ou não da questão, ao fim “[...] é importante dizer que os grupos de 
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interesse, organizados socialmente, traçam estratégias políticas para pressionaram 

o governo a fim de que políticas públicas sejam tomadas em seu favor” (OLIVEIRA, 

2010, p. 95), sendo que a “[...] mudança e a oferta de uma educação de qualidade, 

para todos, têm sido demandas dos movimentos sociais e são pautas recorrentes 

nos discursos políticos, mas ainda repousam no campo da utopia diante dos 

obstáculos” (ARAUJO, 2004, p.25). 

Apesar do reconhecimento da essencialidade de políticas públicas que 

contemplem aqueles que necessitam, cabe enfatizar que: 

 

A política pública no contexto do conhecimento que busca, ao mesmo 
tempo, “colocar o governo em ação” privatiza “[...] o processo de formulação 
de política pública é aquele através do qual os governos traduzem seus 
propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as 
mudanças desejadas no mundo real” (SOUZA, 2003, p. 13). 

 

Inserindo políticas públicas no contexto tecnológico, desde a formação até a 

manutenção do professor para a utilização das tecnologias em sala de aula, se 

tornará os alunos pessoas investigadoras, com todas as características de 

pensamento já explicitadas, pode auxiliar em sua formação como pessoa humana. 

Nas condições necessárias para que haja uma mudança pedagógica que 

almeja-se, seja na “[...] criação de ambientes de aprendizagem nos quais o aluno 

realiza atividades e constrói o seu conhecimento, repercutindo em alterações na 

escola como um todo: sua organização, na sala de aula, no papel do professor e dos 

alunos e na relação com o conhecimento” (VALENTE, 1999, p.30), assim será 

possível uma educação pautada na mudança de paradigmas, Apesar das boas 

intenções e das iniciativas promissoras, a mídia e o currículo de conhecimentos 

sobre as informações ainda tem de ser amplamente distribuídos (PALFREY, 2011, 

p. 202). 
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2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES: O USO DAS TIC’S NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

De acordo Saviani (2008, p. 03) “[...] tudo o que acontece na escola é 

currículo, [...]; e abre-se caminho para toda sorte de tergiversações, inversões e 

confusões que terminam por descaracterizar o trabalho escolar”.  

Nesta afirmação levantada pelo autor, faz-se necessário que dentro do 

currículo escolar, seja necessário promover a “[...] a discussão das inter-relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade, nos currículos dos cursos de educação 

tecnológica, é capaz de auxiliar no processo formativo de técnicos socialmente 

críticos, capazes de exercer sua cidadania com plenitude” (MORAES, 2008, p. 30). 

Para dar alusão ao citado, as propostas curriculares de cada instituição de 

ensino, devem “[...] dar sentido e articulação às múltiplas experiências que os alunos 

têm na escola e trazem de sua vivência em casa, na sua cidade, no seu bairro ou na 

zona rural. O currículo assim visto é uma necessidade do trabalho do educador” 

(ALMEIDA; FONSECA JUNIOR, 2000, p.19), fazendo com que o processo de 

conhecimento se efetive, pois,  

 

O conhecimento não se produz, portanto, a partir de um simples reflexo de 
fenômeno, tal como este aparece para o homem; o conhecimento tem que 
desvendar, no fenômeno, aquilo que lhe é constitutivo e que é em principio 
obscuro; o método para a produção desse conhecimento assume, assim, 
um caráter fundamental: deve permitir tal desvendamento, deve permitir que 
se descubra por trás da aparência o fenômeno tal como é realmente, e 
mais, o que determina, inclusive, que ele apareça da forma como o faz 
(ANDERY, et al, 1996, p. 413).  

 

“O conhecimento, sobretudo o conhecimento crítico, move-se, assim, entre a 

ontologia (a interpretação da crise) e a epistemologia (a crise da interpretação), sem 

que, contudo, lhe caiba decidir qual dos dois estatutos prevalecerá, e por quanto 

tempo” (SANTOS, 2001, p. 55). 

 

Poderíamos dizer, então, que no nível “mais alto” o conhecimento recebe 
sua legitimação das mãos de quem produz e também de certos “foros” e 
instituições que credenciam sua índole cientifica (academias, revistas 
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especializadas etc.). Entretanto, à medida que o conhecimento “desce” e 
compreende público mais amplos, a mencionada legitimidade deve ser 
ratificada; para esse nível existe também uma variada gama de instituições 
e organismos (TAMARIT, 1999, p. 51).  

 

Ao criar novas oportunidades relativas ao conhecimento, no contexto do 

ensino e aprendizagem, as tecnologias presentes na educação do novo milênio, que 

são postas na “[...] presença de tablets, smartphones, games, quadros interativos à 

disposição de professores, estudantes e curiosos” (BITENCOURT; SANTOS, 2013, 

p.06), sendo inegável de que as novas tecnologias assumem na sociedade uma 

grande dimensão, e ao estarem presentes na esfera escolar, sendo que,  

 

[...] o lugar que elas ocupam e as novas funções que elas podem 
desempenhar. Ensinar, utilizando as TIC‟s pressupõe uma prática planejada 
na qual os alunos têm novas formas de acesso ao conhecimento que 
poderão culminar em novas formas de aprendizagem (PAZ, 2013, p. 37).  

 

Estas novas formas de aprendizagem fazem com que o professor em sua 

prática diária deva fazer com o ato de ensinar, seja em qualquer área de atuação, 

anos iniciais, finais do ensino fundamental, ensino médio, entre outros, torne-se 

reflexo sobre a sua prática, em que esta “[...] possibilita a transição de um sistema 

fragmentado de ensino para uma abordagem integradora de conteúdo e voltada 

para a resolução de problemas específicos do interesse de cada aluno” (VALENTE, 

1999, p.12), mas que ao final, cheguem à bem comum.  

Importa destacar que no processo de sua formação, o professor, deve ter em 

mente que a “pesquisa-ação”, vem a ser um importante elemento para a sua 

formação, pois,  

 

Pode ser vista historicamente em relação com a busca pela formação 
constante. Seu objetivo é fazer com que os professores aprendam a estudar 
sistematicamente e a refletir sobre como suas práticas se relacionam com 
objetivos curriculares (SILVA, 1998, p. 117).  

 

 Este desafio não está apenas do professor compreender bem aquilo que 

ensina, mas sim “[...] a definição e conceitualização dessa compreensão constitui-se 

como um dos focos centrais na determinação do conhecimento específico detido 

pelo professor” (PROENÇA, 2012, p.38) em que “a utilização da tecnologia apenas 

como ferramenta utilizada na execução de tarefas leva à interação e à construção de 
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outros tipos de textos, isto é, novos significados sobre os objetos de estudo” 

(CALIGIORNE, 2002, p.60). 

 Deve haver em sua formação uma prática educativa através de uma: 

 

[...] didática colaborativa, dialógica e problematizadora, uma didática que 
promova interações com os muitos universos culturais dos diferentes 
sujeitos aprendizes; que exercite a linguagem nas suas múltiplas 
manifestações e que fortaleça a ação e o pensamento critico e autônomo. 
Cabe ressaltar que uma didática fundada na premissa da elaboração do 
conhecimento não deve suscitar posições de acomodação, espontaneísmo 
e abandono do aluno a própria sorte (FARIAS, et al., 2011, p. 50).  

 

Nesta reflexão é importante que as instituições escolares e de ensino superior 

revejam seus currículos e incorporem as tecnologias da informação e da 

comunicação, como meio que vá “[...] além de pensar estratégias e alternativas para 

a capacitação dos seus docentes” (ARAUJO, 2004, p.25) em que nesta 

compreensão as mudanças são necessárias para que a “informática e outras 

soluções pedagógicas inovadoras possam efetivamente estar a serviço da formação 

de alunos preparados para viver na sociedade do conhecimento” (VALENTE, 1999, 

p. 12), pois “o professor observa e consegue caracterizar as diferenças e as 

potencialidades individuais dos seus alunos” (RODRIGUES JUNIOR, et al., 2009, p. 

48). 

Nestes parâmetros, a formação continuada deve perdurar através de novas 

propostas de cursos, pesquisas em materiais, livros, entre outros, e envolvendo 

diversas parcerias, “principalmente porque as tecnologias digitais avançam 

rapidamente exigindo do professor novas aprendizagens para lidar com a variedade 

de equipamentos (lousa interativa, netbook, projetor, tablet), softwares educacionais, 

objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos e da Web, no contexto da 

escola” (PUPO, 2013, p. 27), em todo o caso, “a resolução imediata para os 

problemas cotidianos era um meio e não uma meta final. Isso pode ser agora 

revertido, mas requer a adoço de outra visão da relação entre economia e política, 

entre relações materiais e consciência” (CORAGGIO, 1996, p.157).  

O professor precisa estar preparado para incorporar estas novas propostas 

em sua formação, pois de acordo com Demo (2005, p. 107) “[...] o educador está 

sempre a reinventar-se [...]. Não pode parar: é preciso estudar sempre, fazer cursos 

longos, interromper a rotina com saídas estratégicas para se repensar, [...]”, estando 

à frente do seu tempo, sendo inovador no contexto do processo de ensino 
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aprendizagem para desta maneira efetivar o conhecimento no contexto escolar, 

“para tanto, o professor deverá conhecer os seus alunos, incentivando a reflexão e a 

crítica e permitindo que eles passem a identificar os próprios problemas na sua 

formação, buscando soluções para o mesmo” (VALENTE, 1999, p 36). 

 Salienta-se que: 

 

O professor em formação precisa, mais que todos, aprender a aprender, 
incluir em sua vida de maneira definitiva a desconstrução e reconstrução de 
sua profissão. O objetivo é um só: conseguir que, trabalhando bem os 
professores, possam fazer os alunos aprende melhor, já que hoje a 
aprendizagem na escola e na universidade é disparate inacreditável 
(DEMO, 2005, p. 169). 

 

 Não haverá uma formação efetiva no contexto da inserção das tecnologias da 

informação e da comunicação, por parte do professor, enquanto, haver a negação 

das “[...] formas de pensamentos tecnológicos estamos matando a crença de cada 

indivíduo na própria capacidade de resolver problemas, de construir crítica criativa e, 

eticamente, soluções para os desafios do mundo” (PAZ, 2013, p.30). 

Ao se trabalhar com as novas tecnologias, o professor precisa apresentar 

quatro características básicas que o diferenciarão no contexto de seu trabalho, 

sendo eles: 

 

[...] conhecimento em educação (didática, metodologia, planejamento de 
ensino e avaliação), domínio tecnológico (conhecer e saber utilizar o 
computador), especificidade de formação (domínio especifico por disciplina 
de ensino, ou em educação infantil e fundamental, ou em educação de 
pessoas com necessidades especiais) e transposição didática (produção de 
conhecimento até sua transformação em prática escolar) (RODRIGUES 
JUNIOR, et al., 2009, p. 53). 

 

Na atualidade “os professores aprendem ao mesmo tempo em que os alunos, 

atualizando continuamente tanto seus saberes “disciplinares” quanto suas 

competências pedagógicas” (LÉVY, 1995, p. 05) atentando para o surgimento de 

paradoxo que sempre ameaça o sucesso do uso das novas tecnologias em 

determinado domínio.  

Neste sentido, 

 

O uso das tecnologias deve fazer parte das competências do professor. 
Faz-se necessário que o professor adquira conhecimentos específicos, para 
que também adquira o gosto e o prazer pelo uso das tecnologias inserindo-
as nos seus esquemas profissionais e posturais (SOUZA, 2009, p. 42).  
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Na tarefa de melhorar a prática pedagógica, é necessária a atuação do 

professor em múltiplas dimensões e decisões fundamentadas, seguras e criativas 

para favorecer os processos de ensino e aprendizagem com o contributo da 

informática.  A inclusão de aportes tecnológicos, que apoiam as atividades da 

formação continuada, tem potencial para efetivar mudanças na dinâmica escolar, “na 

tarefa de preparar e introduzir tais tecnologias no convívio escolar, estimulando a 

experimentação, além de aperfeiçoar o trabalho em grupo, no desenvolvimento de 

atividades criativas que permeiem uma melhor compreensão do mundo em que 

vivemos” (BOF, 2012, p. 25), sendo que “no meio dessa paisagem, o professor é a 

figura de absoluto destaque: o resgate do professor será estratégico central de 

resgate da educação” (DEMO, 2005, p. 03). 

 Assim sendo, o ““ novo” professor que participa do estado moderno é um 

professor que é flexível, sensível as mudanças e age com maior autonomia na 

busca de soluções para os problemas sociais” (SILVA, 1998, p.101), enfim para 

dignificar seu papel diante da sociedade, que é o de “ensinar”, “tem sido cada vez 

mais comum observar as pessoas resolverem muitos problemas cotidianos através 

de mensagens trocadas pelo celular, de operações digitais em caixas eletrônicos 

das agências bancárias, ou do acesso à internet” (RODRIGUES JUNIOR, et al., 

2009, p. 167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

          A metodologia vem a ser a utilização dos métodos abordados para 

desenvolver a pesquisa, em que na busca de materiais para que tenham relação 

com o tema, venham suprir a necessidade da realização do trabalho, pois neste 

caso, “[...] insiste-se na pesquisa metodológica, há de significar a descoberta criativa 

e crítica de modos alternativos de dialogar com a realidade social” (DEMO, 1982, p. 

16).  

 

3.1  TIPO DE ESTUDO 

 

 O estudo desenvolvido está amparado na pesquisa qualitativa, com questões 

fechadas, um total de quatorze (14), em que o questionário distribuído aos 

professores do 6º ano 9º ano, das Escolas: EEB Municipal Cancianila Arbegaus e 

EEB Profª Dilma Grimes Evaristo, bem como a autorização das mesmas para fazer 

parte desta, onde os dados obtidos com o questionário foram analisados e tabulados 

e, através da leitura bibliográfica, confrontados entre si, sendo que estes são “[...] 

construídos e alguns até inventados. Ademais, sobra o problema da análise 

posterior, que dependerá de seu quadro teórico de referência” (DEMO, 1982, p. 46). 

 Ainda os professores receberam e responderam um questionário sobre 

“Competências de base em informática”, baseadas na escala de Likert, tendo esta 

escala um nível de concordância através de uma afirmação.  

 Na construção do questionário,  

 

O aspecto da construção interpretativa aparece em inúmeros momentos: na 
seleção das perguntas, porque elas não existem por aí já dadas; na 
exclusão de coisas que não achamos importante saber; no número de 
perguntas, porque julgamos não poder perguntar de mais, nem de menos; 
nas definições operacionais do que vamos medir, que podem sempre variar; 
na atitude preconizada para o pesquisador, que vai optar entre fazer 
perguntas secas, ou abertas, ou livres etc., e assim por diante (DEMO, 
1982, p. 46).  
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Pretende-se investigar que métodos utilizam para a elaboração de suas aulas 

com o auxílio do computador e/ou das TIC‟s, percebendo o nível de utilização e 

significância que reportam a inserção destas em suas aulas, servindo de elo com os 

conteúdos e assuntos abordados no contexto escolar.  

O perfil dos entrevistados da pesquisa, questionário abordando este e 

questões relativas às tecnologias da informação e da comunicação, buscou 

informações relativas ao sexo, idade, a titulação acadêmica e o tempo que atua 

magistério, bem como, o conhecimento e utilização das tecnologias da comunicação 

e da informação, verificando como as utilizam e em algumas questões, o porquê não 

as utilizam, contemplando assim a pesquisa neste aspecto.  

Com relação aos alunos (6º ao 9º ano) também foram entregues um 

questionário e respondidas às questões em que serão feitas observações acerca do 

cotidiano escolar associados ao uso do computador e das tecnologias da informação 

e da comunicação na sala de aula, sendo especificadas os dados pessoais, 

formação acadêmica e profissional e conhecimento em informática, relativas aos 

conhecimentos das tecnologias da comunicação e da informação, e temas 

pedagógicos trabalhados em sala de aula, para assim chegar a um denominador 

comum. 

            Assim, é importante saber que os dados obtidos ajudarão na construção e no 

processo e desenvolvimento da pesquisa, devido ao fato de que a entrevista 

possibilita haver um questionamento da visão pessoal de quem participa.  

Neste aspecto, perceber que softwares ou programas de computador que 

podem ser utilizados pelo professor no ambiente escolar, sejam utilizados de 

maneira a atender o processo de aprendizagem neste contexto. 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO E SUJEITO ENVOLVIDOS 

 

   O presente estudo desenvolvido na esfera social da cidade de Santa Cecília – 

SC teve como primeiro contato a apresentação da pesquisa a Secretária Municipal 

de Educação, em que fora solicitada a autorização para a efetivação da pesquisa, 

destacando as escolas, professores e turmas a participarem desta. 

O estudo teve a participação dos professores e alunos do 6º ao 9º ano da 

rede municipal de ensino do município de Santa Cecília (SC) nas escolas: EEB 

Municipal Cancianila Arbegaus e EEB Professora Dilma Grimes Evaristo.   
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Foram selecionados como sujeitos 20 (vinte) professores do 6º ao 9º ano das 

disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Língua 

Inglesa, Educação Física, Artes e Ensino Religioso, tendo carga horária de 20h ou 

40 h e alunos das mesmas turmas um total de 76 alunos no segundo semestre letivo 

do ano de 2017.  

O Centro Integrado do Desenvolvimento do Ensino Municipal – CIDEM iniciou 

seu funcionamento com a Lei nº 753/91, de dezembro de 1991, promovendo o 

Ensino Fundamental de Pré-Escolar e de 1ª a 4ª série do 1º grau, estando localizada 

na Avenida Nakayama, s/nº - bairro Marciliano Fernandes.  

Foi regulamentada e iniciou o efetivo trabalho em março de 1992, com ensino 

apenas de Pré-escolar e 1ª a 4ª série com um número de 170 alunos. 

Em 1993, que gradativamente foi implantado o ensino fundamental de 5ª a 8ª 

série e também a denominação para Escola Básica Municipal Cancianila Arbegaus. 

Homenagem a senhora Cancianila Arbegaus a primeira pessoa a prestar seus 

serviços como Professora e alfabetizar crianças e adultos em sua casa. Portanto, a 

primeira professora de nosso município.  

Atualmente, a EBM- Cancianila Arbegaus, conta com 647 alunos distribuídos 

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 9 anos, oriundo do centro da 

cidade, de bairros próximos à escola e localidades do interior, como: Faxinal das 

Águas, Faxinal dos Rochas, Caché, entre outras.  A Escola ainda conta com 39 

funcionários todos empenhados em desenvolver o melhor trabalho em benefício de 

nossas crianças e adolescentes. 

A atual E.E.B. Profª Dilma Grimes Evaristo foi fundada no ano de 1953 com a 

denominação de Escola Estadual Fazenda Butiá, em 1978 foi autorizada a mudança 

do nome para Escola Isolada Santo Antônio. 

Em 1966, houve a transformação da Escola Isolada para o Grupo Escolar 

Santo Antônio e no ano de 2000 o Grupo Escolar Santo Antônio passa a ser 

denominada de Escola de Educação Básica Professora Dilma Grimes Evaristo. 

Está situada na Rua Brasílio de Paula Goetten, nº 224, no bairro Guilherme 

Rauen, no município de Santa Cecília, SC.  

Hoje a escola conta com aproximadamente com 628 alunos e 36 funcionários. 

A E.E. B Profª Dilma Grimes Evaristo, desenvolveu uma educação baseada 

no exercício da democracia e cidadania enquanto direito social através da 
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apropriação e produção de conhecimento, onde o educando se posicione na 

sociedade de maneira ativa e consciente. 

  

3.3  INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS 

 

A EEB Municipal Cancianila Arbegaus conta com doze (12) professores dos 

anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental, dispostos nas disciplinas de 

Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Língua Inglesa, 

Educação Física, Artes e Ensino Religioso, tendo carga horária de 20 h ou 40 h, em 

que alguns atuam nestas e em outras escolas da rede municipal, sendo o foco da 

referida pesquisa. Em seguida houve a exposição aos participantes sobre o trabalho 

e a importância da participação destes na pesquisa, em que foram entregues uma 

solicitação de uso de imagem em que assim, permitirá a inserção das informações 

coletadas.  

 As turmas do 6º ao 9º ano estão distribuídas conforme tabela 1: 

Tabela 1 – Turmas do 6º ao 9º ano (EEB Municipal Cancianila Arbegaus) 

Turmas do 6º ao 9º ano 

Matutino Vespertino 

Ano/Série Total de alunos Ano/Série Total de alunos 

6º ano 26 6º ano 26 

7º ano 20 7º ano 23 

8º ano 23 8º ano 24 

9º ano 17 9º ano 18 

Total 86 Total 91 

 

A E.E. B Professora Dilma Grimes Evaristo conta com oito (08) professores 

dos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental, dispostos nas disciplinas de 

Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Língua Inglesa, 

Educação Física, Artes e Ensino Religioso, tendo carga horária de 20h ou 40 h, em 

que alguns atuam nestas e em outras escolas da rede municipal.  

         As turmas do 6º ao 9º ano tem a seguinte distribuição conforme tabela 2: 
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Tabela 2 - Turmas do 6º ao 9º ano (E.E.B. Profª Dilma Grimes Evaristo) 

Turmas do 6º ao 9º ano 

Matutino Vespertino 

Ano/Série Total de alunos Ano/Série Total de alunos 

6º ano 32 6º ano 26 

7º ano 27 7º ano 25 

8º ano 28 8º ano 25 

9º ano 22 9º ano 20 

Total 109 Total 96 

 

Com relação aos alunos, estes num total de 382 (trezentos e oitentas e dois 

alunos) distribuídos do 6º ao 9º ano, em que deste montante foi entrevistado 20% 

(vinte por cento) de cada série/ano, sendo registrados para a amostra 10% (dez por 

cento) do sexo feminino e 10% (dez por cento) do sexo masculino, tendo um score 

geral de 76 alunos entrevistados, para assim poder coletar as informações mais 

precisas relativas às turmas. 

O trabalho deu-se através da análise do questionário distribuído para os 

professores, que envolveram as informações como idade, tempo de serviço e 

formação dos professores entrevistados, acrescidas de informações relativas ao uso 

das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC‟s). 

Após a verificação dos questionários que envolvem o uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, os dados foram tabulados e destes, analisou-se as 

informações mais significativas para o trabalho sendo estes: 

 Figura 01: O trabalho com as TIC‟s na sala de aula pelos Professores 

das escolas da rede municipal de Santa Cecília; 

 Figura 02: Utilização das TIC‟s em sala de aula pelos Professores das 

escolas da rede municipal de Santa Cecília; 

 Figura 03: Capacidades na utilização das TIC‟s pelos Professores das 

escolas da rede municipal de Santa Cecília; 

 Figura 04: Defasagem no ensino com a utilização das TIC‟s de acordo 

Professores das escolas da rede municipal de Santa Cecília 

 Figura 05: Problemas enfrentados ao não uso das TIC‟s de acordo 

Professores das escolas da rede municipal de Santa Cecília; 
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 Figura 06: Resolver ou diminuir os problemas existentes no ensino com 

a utilização das TIC‟s conforme citado pelos Professores das escolas 

da rede municipal de Santa Cecília; 

 Figura 07: Contribuição da Educação on line para a atualização do 

professor conforme citado pelos Professores das escolas da rede 

municipal de Santa Cecília; 

 Figura 08: Seu aluno tem conhecimento sobre o computador e as 

TIC‟s. Conforme citado pelos Professores das escolas da rede 

municipal de Santa Cecília; 

 Figura 09: A utilização do computador e das TIC‟s como ferramenta de 

ensino, conforme os Professores das escolas da rede municipal de 

Santa Cecília; 

 Figura 10: Ao utilizar o computador gosta de. De acordo com os alunos 

das escolas da rede municipal de Santa Cecília; 

 Figura 11: Utiliza o celular na escola. De acordo com os alunos das 

escolas da rede municipal de Santa Cecília. 

Baseando nas informações acima fora montado um “Manual para o uso das 

TIC‟s” expostos na metodologia, a ser entregue às escolas e aos professores que 

participaram da pesquisa, que será descrito abaixo com os seguintes itens: 

APRESENTAÇÃO 

1. TIC‟s: Concepções na educação 

1.1 Professores e alunos: novos caminhos 

2. O trabalho pedagógico com as TIC‟s em sala de aula e uso de softwares 

educativos 

2.1 O uso de softwares educativos 

2.2 Pesquisas na internet e salvamento na nuvem 

2.3 O conhecimento sobre o computador, o celular e as TIC‟s e o seu uso 

pedagógico 

3. Contribuição da Educação on line para a atualização do professor 

4. Bibliografia  

O referido manual teve um custo total de R$ 550,00, sendo este valor por 

conta do mestrando, dispostos na seguinte configuração conforme tabela 3 e foi 

distribuído aos professores que participaram da pesquisa e cada escola recebeu um 

exemplar para seu acervo bibliográfico. 
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Tabela 3 – Orçamento Manual Gráfica 

Descrição  Valor – R$ 

Preço unitário do manual 

R$ 25,00 

20 professores  R$ 500,00 

02 escolas R$ 50,00 

Total  R$ R$ 550,00 

 

O processo de entrega dar-se-á, após a aprovação do manual, em uma 

reunião escolar, em que será exposto o resultado obtido aos professores sobre a 

pesquisa, enfatizando a importância desta pesquisa para o grupo de professores.  
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4 ANÁLISE, APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

 

Nesta seção, o trabalho trata da análise dos dados coletados com base nos 

questionários respondidos pelos professores e alunos, e o produto final, o manual, 

que teve sua base nas questões mais relevantes ao trabalho.  

 

4.1.1 Perfil dos Professores Pesquisados   

 

O trabalho relativo à pesquisa com os professores deu-se com a entrevista, 

sendo feitas perguntas sobre à idade, formação inicial, titulação e tempo e serviço, 

onde as informações foram apresentadas através do perfil destes (Tabela 4). 

Tabela 4 – Perfil dos Professores Pesquisados 

    Dados 
Sujeitos 

Sexo Idade Formação Inicial Titulação Tempo de 
Serviço 

P1 F 30 Matemática Graduada 02 anos 

P2 M 58 Pedagogia Especialista 30 anos 

P3 F 25 Matemática/Ciências Especialista 05 anos 

P4 F 34 História/Geografia Especialista 16 anos 

P5 F 43 Arte Especialista 20 anos 

P6 F 52 Língua Inglesa Especialista 26 anos 

P7 M 29 Educação Física Graduado 01 ano 

P8 F 42 Língua Portuguesa Especialista 16 anos 

P9 F 30 Língua Portuguesa Graduada 04 anos 

P10 M 34 Educação Física Especialista 10 anos 

P11 F 39 Língua 
Portuguesa/Inglês 

Especialista 15 anos 

P12 F 26 Matemática Especialista 07 anos 

P13 F 53 Geografia/História Especialista 20 anos 

P14 F 44 Artes Mestrado 20 anos 

P15 F 50 Ciências Especialista 25 anos 

P16 M 52 História Especialista 15 anos 

P17 F 41 Artes Especialista 02 anos 

P18 F 23 Letras Graduada 02 anos 

P19 F 27 Letras Trilingue Graduada 09 anos 

P20 M 31 Educação Física Especialista 15 anos 
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De acordo com as informações acima, 75% (setenta e cinco por cento) dos 

professores pertencem ao sexo feminino, este dado vem a afirmar o atual cenário da 

educação no Brasil, confirmando que a maioria presentes na Educação são 

mulheres. 

No que diz respeito a idade dos professores P2, P5, P6, P8, P13, P14, P15, 

P16 e P17, demonstra a maturidade no exercício do magistério, já que com exceção 

de P17, os demais possuem mais de 15 anos de trabalho escolar. 

Observando a tabela, chama ainda atenção que P1, P7, P9, P17 e P18 

apresentam menos tempo de magistério (01 e 02 anos), quando comparada ao 

tempo de serviços dos demais professores.  

No quesito “Formação” dos professores, percebe-se uma diversidade nas 

áreas afins, sendo positivo este fato para a integração dos saberes e a interação 

para uma formação continuada, agregada a 70% (setenta por cento) dos 

professores especialistas, e 01 (um) mestre, destacando que é um sinal positivo, 

pois estes estão buscando uma formação adequada para crescer profissionalmente, 

onde “é muito interessante que o mercado neoliberal valorize a educação, mas essa 

valorização tem como parâmetro a competitividade e a produtividade, não a 

cidadania” (DEMO, 2005, p. 01).  

Neste crescimento profissional, torna-se necessário redefinir as políticas 

educacionais do país, objetivando a formação de novo ser humano a partir de uma 

nova postura, tanto diante dos meios de comunicação em si, como diante das 

políticas de comunicações (PRETTO, 2009, p. 21), tendo assim formações 

necessárias para que haja o fomento na formação e crescimento do educando.  

 

4.1.2 Perspectiva do professor relativo à inclusão das TIC’s no ambiente 

escolar  

 

 As questões acerca da utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC‟s) no contexto escolar são analisadas e postas nas informações 

dos gráficos subsequentes.  

 Os dados tabulados apresentados na figura 01 “Você gosta de trabalhar com 

as TIC‟s em sala de aula?”, são expostos da seguinte maneira: 12 (doze) 

professores, afirmam que gostam de trabalhar como auxilio das TIC‟s. As demais 

respostas tiveram o seguinte score: o item “Um pouco” teve 06 (seis) e “Não gosto” 
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02 (dois) professores, em que na somatória foi inferior ao item mais votado pelos 

professores.  

 

Figura 01: O trabalho com as TIC’s na sala de aula pelos Professores das 
escolas da rede municipal de Santa Cecília. 
 

Enfatiza-se que a presença das TIC‟s no contexto escolar “[...] permite a 

interação do estudante tanto em cenários virtuais, como as redes sociais que trazem 

consigo a possibilidade de uso de diversos jogos e aplicativos, quanto em seu 

cotidiano “real”” (BITENCOURT; SANTOS, 2013, p.06), cabendo ao professor 

através do uso das tecnologias ficaria então restrito à vigilante do processo ensino-

aprendizagem, e não mais um interventor, o mediador entre o sujeito e o 

conhecimento, mas sim um simples observador da máquina a quem caberia 

simplesmente possibilitar ao aluno formas de interagir com a máquina (LARANJO, 

2008, p. 39), sendo que a sociedade esta dentro da informática, vindo a ser” [...] uma 

sociedade em que todas as esferas da vida pública estarão cobertas por processos 

informatizados e por algum tipo de inteligência artificial, que terá relação com 

computadores de gerações subsequentes” (SCHAFF, 1995, p. 49). 

Esta constatação reafirma a relação que existe entre a mudança na prática 

pedagógica e a mudança na escola, pois é no laboratório de informática que a 

criança pode desenvolver inúmeras experiências com seus colegas, com seu 

professor, que deve ser o mediador neste processo de desenvolvimento, sendo que 

ele tem papel significativo no processo educacional, pois “pode despertar em seus 

alunos o desejo de crescer, aprender cada vez mais e vencer sempre todas as 
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dificuldades que surgirem ao longo do seu caminho, para atingimento do sonhado 

sucesso profissional ou simplesmente a satisfação pessoal” (TEIXEIRA, 2006, p.34). 

No caso do uso educacional, a mesma tecnologia que torna possível 

automatizar métodos tradicionais de ensino e aprendizagem tem também ajudado a 

criar novos métodos e a redefinir objetivos educacionais vigentes (VALENTE, 1999, 

p. 50): 

 As novas tecnologias automatizaram a manipulação simbólica 

algébrica e a correção de ortografia, tornando essas habilidades 

menos importantes para aprender; 

 Aumentaram a importância de habilidades de mais alta-ordem 

requeridas para fazer uma matemática e escrita mais criativas; 

 Como resultado, o uso de novas tecnologias na educação tem levado 

métodos e objetivos tradicionais da aprendizagem a fazer cada vez 

menos sentido.  

Cabe ressaltar que: 

 

Todo professor tem consciência mais ou menos clara de que, como 
professor, está arquitetando mudanças fundamentais na vida do estudante, 
à medida que ele aprenda bem, saiba pensar, “leia” a realidade 
criticamente, percorra os estágios formais da educação. Essa consciência, 
porém, é acompanhada pela inconsciência de que, para motivar tamanha 
mudança na vida dos outros, impõe-se que mesma mudança ocorra no 
professor (DEMO, 2005, p. 106; 107). 

 

Neste sentido ao referenciar a utilização das TIC‟s no contexto da sala de 

aula (Figura 02) os professores pesquisados destacaram o item “Um pouco” 

referindo-se ao usar as TIC‟s no contexto escolar, sendo um total de 12 (doze) 

professores, equivalendo a 60% (sessenta por cento) dos 20 (vinte) entrevistados. 

Destacando assim, que o quesito “Sim” obteve 30% (trinta por cento) um total de 06 

(seis) respostas, e o quesito “Não uso” foram 02 (duas) respostas, sendo 

equiparando a 10% (dez por cento).   
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Figura 02: Utilização das TIC’s em sala de aula pelos Professores das escolas 
da rede municipal de Santa Cecília. 
 

 Neste sentido é importante enfatizar que a utilização das TIC‟s em sala nos 

leva a reflexão de que “a incorporação das tecnologias da comunicação e da 

informação na escola favorece, a aplicação de novas abordagens de ensino e 

estratégias pedagógicas [...]” (RAMPAZZO, 2004, p. 09), mesmo que ao usar “[...] o 

computador para realizar tarefas (agora bem apresentadas, coloridas, animadas 

etc.), não é indicação de que ele compreendeu o que fez (VALENTE, 1999, p.37), 

mas sim o processo de interação entre o aluno e o objeto que pode mudar o 

contexto de aprendizagem no aluno, pois as TIC‟s em sala de aula sendo estas 

tecnologias colaborativas “[...] facilitam as interações entre pessoas e o mundo, 

permitem um trabalho em equipe satisfatório, em redes sociais, e com as diferentes 

linguagens proporcionando tipos diferentes de aprendizagens [...]” (MARTINI, 2014, 

p. 161), que favorecem a aprendizagem do aluno.  

Cabe aqui, antes de qualquer coisa, refletir que as TIC‟s devido a sua 

complexidade e ao mesmo tempo, a sua praticidade, como palavras comuns: vida, 

linguagem, ser humano, palavras com significados complexos, ou seja, “[...] 

praticamente impossível de fazê-lo. A sua definição é tão difícil porque pensar sobre 

elas é também pensar a partir delas. Desse modo se confundem a natureza da 

palavra e o seu significado” (FREIRE, 2007, p. 38) em que “o fascínio que as 

tecnologias digitais exercem sobre a vida das pessoas é algo inconteste, pois elas 

atraem não somente adultos, mas também jovens e, principalmente, as crianças” 

(RODRIGUES JUNIOR, et al., 2009, p. 167). 

0

2

4

6

8

10

12

14

Sim Um pouco Não uso

P

r

o

f

e

s

s

o

r

e

s

 

Respostas dadas 



42 
 

A partir do momento em que as tecnologias da informação e da comunicação: 

vídeo cassete, retroprojetor, aparelhos de DVDs e o computador foram inseridas na 

educação, foram usadas como recursos didáticos, em que estes vêm a ser todo e 

qualquer material usado pelo “[...] professor para auxiliar a aprendizagem do 

educando, que acompanharam por muito tempo o ensino sistematizado nas 

instituições escolares foram: os livros, cadernos, textos escritos, quadro-negro e giz” 

(NUNES, 2009, p.23), provocando um olhar diferenciado do professor em busca da 

melhora no ato de ensinar o aluno.  

Corroborando Bitencourt e Santos (2013) destacam que a produção humana 

agrega e impulsiona a evolução da espécie no seu tempo, dominando e inserindo de 

novas tecnologias e processos nesta evolução. Assim os computadores e softwares, 

apoiados em pressupostos epistemológicos, estão disponíveis para a educação, 

assim como quadros-verdes ou brancos, retro-projetores, livros, tablets, plataformas 

virtuais (BITENCOURT; SANTOS, 2013, p. 03), sendo mecanismos que facilitam e 

ajudam no processo de ensino aprendizagem, em que o uso destes, promove a 

interação entre professor e aluno, e aluno e professor.  

A figura 03 diz respeito as “Qualidades que um professor deve ter ao utilizar 

as TIC‟s em suas aulas”, em que o item “Ter domínio das tecnologias” foi o mais 

destacado tendo um total de 13 (treze) respostas e como segunda opção 

destacaram o item “Conhecer as tecnologias” com um score de 07 (sete) respostas 

dadas pelos professores.  

 

Figura 03: Capacidades na utilização das TIC’s pelos Professores das escolas 
da rede municipal de Santa Cecília. 
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Neste aspecto o papel do professor é indispensável, dando sentido ao uso 

das TIC‟s através de uma programação bem elaborada e com definição dos 

objetivos que pretende atingir (SEED/MEC, 2009), bem como, sua utilização em 

suas aulas, “ele próprio torna-se um profissional polivalente, incorporando novas 

tarefas ao ato de lecionar” (TEIXEIRA, 2006, p. 31), tendo o professor em seu 

currículo o conhecimento através da gestão “[...] em ambientes virtuais de 

aprendizagem ou com a utilização de blogs, além da possibilidade de uma rede de 

contatos e interesses comuns” (BITENCOURT; SANTOS, 2013, p.06), possibilitando 

a navegação por hipertextos1, ou seja, “[...] desenhar um percurso em uma rede que 

pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter 

uma rede inteira” (LEVY, 1995, p. 33). 

O uso de recursos tecnológicos como suporte em sala de aula, “tanto por 

parte de professores quanto de alunos como suporte para a aprendizagem é 

disponível com uma infinidade de possibilidades de uso de acordo com a 

especificidade da disciplina e do aluno” (VALENTINI, 2010, p. 31) o importante é o 

professor conhecer as especificidades de cada um dos recursos para orientar-se na 

criação de ambientes que possam enriquecer o processo de aprendizagem do 

aluno. Igualmente, esta visão deve orientar a integração entre as diferentes 

ferramentas computacionais e as áreas de conhecimento curriculares (PRADO, 

2003).   

Tornar os alunos pessoas investigadoras, com todas as características de 

pensamento já explicitadas, pode auxiliar em sua formação como pessoa humana. 

“O aluno que não pesquisa ou que simplesmente não investiga os fatos está fadado 

a tornar-se um mero reprodutor de conhecimentos, sem o entendimento dos 

fenômenos e situações” (FREIRE, 2007, p. 22). 

“É por isso que a escola, mais do que proporcionar as classes populares 

“ferramentas socialmente válidas”, o que faz (a esse respeito) é outorgar 

competências individuais que preparam para “a luta pela vida””(TAMARIT, 1999, p. 

59).  

Para Biágio (2008, p. 55), o uso das TIC‟s torna-se plausível, em especial o 

computador, sendo certo que: 

 

                                                           
1
 Conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou 

partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos (LEVY, 1995). 
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Parcela considerável de professores acredita que o computador pode 
facilitar a busca de informações e o processo de ensino. As justificativas são 
várias: é versátil, proporciona rapidez na realização dos trabalhos, facilita 
tarefas repetitivas, auxilia o acesso à informação, motiva o aluno, prepara o 
aluno para o futuro etc. Estes argumentos, apesar de verdadeiros quando 
se pensa na ferramenta computador, são superficiais e insuficientes para 
elaborar um plano de ação sobre o uso do computador na escola que, 
efetivamente, provoque mudanças e confira qualidade à aprendizagem. 

 

Neste caso, há a necessidade de inserir no planejamento da escola a questão 

citada. Em se tratando da “Defasagem no ensino com a utilização das TIC‟s na 

escola”, exposto na figura 04, 19 (dezenove) dos professores entrevistados 

acreditam que acontece esta problemática, pois acredita-se que todos os recursos 

tecnológicos são importantes, mas são insuficientes. 

 

Figura 04: Defasagem no ensino com a utilização das TIC’s de acordo 
Professores das escolas da rede municipal de Santa Cecília. 
 

Assim é fato que a maioria “dos professores não recebe devida capacitação 

para utilizá-los, em seus cotidianos educacionais. E desta forma, muitos não podem 

proporcionar aos seus alunos aulas diferenciadas e dinâmicas” (RODRIGUES et al., 

2011, p. 04), sendo que “nesse processo, aconteceram, algumas mudanças, pois o 

professor deixou de ser o centro do saber, ou seja, deixou de ser observado 

atentamente por seus alunos, para agora ser o observador de seus pupilos” 

(RODRIGUES JUNIOR, et al., 2009, p. 48). 

Ao inserir as TIC‟s no contexto escolar, é fundamental, pois “[...] a multimídia 

interativa, graças à sua dimensão reticular ou não linear, favorece uma atitude 

exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material a ser assimilado” (NUNES, 2009, p. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Sim Não

P

r

o

f

e

s

s

o

r

e

s

 

Respostas  



45 
 

23), pois agregará assim a forma metodológica para que a aquisição do 

conhecimento de efetive.  

Há que se falar dos smartphones que possuem “acesso às redes sociais e 

envios e recebimentos de dados já vêm sendo também experimentados nas salas 

de aula como recursos. Esse modo de ensinar e aprender se torna cada vez mais 

flexível, ativo e focado no ritmo de cada um” (MORAN, 2013, p.30), cabendo assim,  

 

[...] o do homem universal, e universal em dois sentidos: no de sua 
formação global, que lhe permitirá fugir do estreito caminho da 
especialização unilateral, que é hoje norma, e no se libertar do 
enclausuramento numa cultura nacional, para converter-se em cidadão do 
mundo melhor sentido do termo (SCHAFF, 1995, p. 70). 

 

Em um caminho não distante os tablets, uma evolução dos antigos e-readers 

(leitores de livros digitais), segundo Nunes (2011) vêm sendo valorizados como 

dispositivos de alta tecnologia, pelo seu desempenho e pela facilidade de manuseá-

los. “Seu design permite uma perfeita visualização do conteúdo e garante 

praticidade no transporte” (SILVA, 2015, p.44) em que um “[...] tablet permite ao 

aluno se mobilizar pela sala de aula do mesmo modo que faz com uma atividade em 

folha de papel” (SILVA, 2015, p. 59), sendo que,  

 

Nesse sentido, tudo o que é enunciado pelo professor – que se constitui a 
partir de um modo de recontextualização do saber e que é produto de tal 
recontextualização – é susceptível de ser pensado em sua função e em 
seus efeitos de instituição, na medida em que é comunicável como sistema 
de interpretação legitimo. É por isso que o professor surge na prática 
pedagógica como instituição (SILVA, 1998, p. 15). 

 

 A figura 05 nos apresenta o seguinte questionamento “Quais os problemas 

enfrentados para a não utilização das TIC‟s?”. O item “Falta de tecnologia na escola” 

teve um score de 12 (doze) votos, que equivale a 60% (sessenta por cento). A 

resposta “Internet lenta” teve 30% (trinta por cento), 06 respostas dadas e a “Falta 

de interesse dos professores”, um total de 02 respostas (10% - dez por cento).  
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Figura 05: Problemas enfrentados ao não uso das TIC’s de acordo Professores 
das escolas da rede municipal de Santa Cecília. 
 

É preciso perceber que a nova escola precisa ser pensada como sendo a “[...] 

instituição que, efetivamente, possa trabalhar com uma multiplicidade de visões de 

mundo, numa perspectiva mais integral e não mais operativa ou homogeneizadora, 

que ainda busque a construção do ideal do homem [...]” (PRETTO, 2009, p. 102). 

A infraestrutura da escola e em especial dos espaços que interagem com as 

tecnologias educacionais, costuma ser inadequada. Salas barulhentas, poucos 

materiais, tecnologias pouco acessíveis à maioria e de baixa qualidade, deixam a 

desejar perante o aluno que chega com conhecimentos mais apurados sobre as 

tecnologias.  

Nesta dinâmica exposta, cabe a reflexão de que “a escola, contudo, ainda não 

se apropriou plenamente dessas inovações, seja no uso da tecnologia, para 

ler/escrever em suporte eletrônico, seja no conhecimento do perfil deste novo leitor 

[...]” (RODRIGUES JUNIOR, et al., 2009, p.246) tendo “uma escola que possa 

superar a atual, ainda calcada nos velhos paradigmas da civilização em crise e que 

não conseguiu solucionar os problemas propostos pela própria modernidade” 

(PRETTO, 2009, p. 98), onde deve existir,  

 

Uma preocupação central daqueles que pensam em termos de uma ordem 
e um “governo mundial” democráticos é como evitar que a globalização gere 
mais empobrecimento e exclusão, afetando as possibilidades de uma paz 
mundial que possa dar estabilidade e sustentação às tendências mais 
positivas em curso (CORAGGIO, 1996, p. 22).  
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Geralmente quando se utiliza as TIC's e suas “[...] ferramentas tecnológicas 

que facilitam o cotidiano das pessoas e podem tornar-se importantes ferramentas 

para colocar a aprendizagem no centro da atividade escolar” (GUERRA, 2015, p. 

56), estas devem servir para ajudar no contexto da aprendizagem, sendo 

aproveitadas e enriquecedoras no aprendizado do aluno. “Este professor muitas 

vezes consegue superar a ausência de recursos com sua criatividade e cooperação 

dos alunos” (MARTINI, 2014, p. 155).  

Em geral, as escolas dependem de vários fatores para a permanência das 

tecnologias da informação e da comunicação, bem como, dos computadores na 

escola: a sua manutenção, o espaço físico, o interesse por parte dos professores em 

usá-los, e o de como acrescentá-lo em suas aulas, que é um fator que pesa no dia-

a-dia e na realidade do professor, mas que não deve se perder no decorrer do 

caminho (PAZ, 2013).  

 A próxima questão a de nº 06, teve os seguintes resultados conforme figura 

de número 06: “Formação continuada” teve 08 (oito) professores que destacaram a 

formação continuada, os demais, um total de 12 (doze) assinalam que a 

“Infraestrutura adequada para o laboratório de informática” favorece no trabalho 

pedagógico do professor.   

 

Figura 06: Resolver ou diminuir os problemas existentes no ensino com a 
utilização das TIC’s conforme citado pelos Professores das escolas da rede 
municipal de Santa Cecília. 
 

Para Moran, Behrens e Masetto (2009, p. 33): 
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O professor procura ajudar a contextualizar, a ampliar o universo alcançado 
pelos alunos, a problematizar, a descobrir novos significados no conjunto 
das informações trazidas. Esse caminho de ida e volta, no qual todos se 
envolvem, participam – na sala de aula, na lista eletrônica e na home page 
é fascinante, criativo, cheio de novidades e de avanços. 

 

“Embora não se possam esperar milagres das novas tecnologias, a 

informática na educação, como qualquer outra tecnologia [...], depende do uso que 

se faz dela [...]” (SEED/MEC, 2009). Salienta-se, ainda, que “[...] a tecnologia por si 

só não muda diretamente o ensino ou a aprendizagem [...]” (SEED/MEC, 2009), mas 

é um mecanismo que ajudará na formulação de suas aulas e, de haver 

possibilidades de criação de novos projetos. 

Nas escolas já nos deparamos com a realidade do laboratório de informática, 

mesmo com suas estruturas precárias, ainda são utilizadas por alguns professores, 

mas para que esta mídia seja bem trabalhada com os alunos, é necessário que os 

“[...] professores saibam utilizá-la, preparem suas aulas com objetivos bem definidos, 

que explorem os diferentes recursos que o computador pode oferecer, e estimulem 

seus alunos a fazer uso do mesmo de forma a contribuir para a construção de novos 

conhecimentos” (GOETTEN, 2010, p. 22).  

Mesmo a escola reconhecendo a precariedade dos laboratórios de informática 

“não podemos ignorar que a maioria das escolas brasileiras tem instalações 

inadequadas, não tem recursos para material de consumo e para o mais elementar 

material didático [...]” (CHAVES, 2009, s/p) o que dirá para poder manter as 

tecnologias da informação e da comunicação ou uma sala de informática na escola, 

sem contar com todo o cuidado que se deve ter em não quebrar ou estragar este 

recurso tecnológico que deve fazer presente da realidade escolar, sendo que, “o 

professor deverá incentivar o processo de melhorias contínuas e ter consciência de 

que a construção do conhecimento se dá por meio do processo de depurar o 

conhecimento que o aluno já dispõe” (VALENTE, 1999, p 36). 

Pode se dizer que o não planejado e mal construído “[...] pode prejudicar 

várias vidas, uma educação mal praticada pode impedir que vidas sejam construídas 

e transformadas” (NUNES, 2009, p. 23). Porém, se tudo for mal construído, mal feito, 

corremos o risco de termos que nos contentar “[...] em trabalhar em um ambiente 

obsoleto e em descompasso com a sociedade atual. A educação enxuta será 

realizada em ambientes alternativos e a escola, como é hoje, será fossilizada 

definitivamente” (VALENTE, 1999, p.37).  
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Neste caminhar uma sala bem estruturada, moderna, com inúmeros 

computadores ligados à Internet, que ao “[...] inserir os modernos meios de 

comunicação como ferramenta de trabalho educativo equivalia a trazer alguns 

elementos representativos dessa modernidade para dentro da sala de aula” 

(GUERRA, 2015, p. 43), e “[...] com muitas possibilidades de reorganização e 

reestruturação. Permite adequar o ritmo de uso às necessidades de aprendizagem e 

aos condicionamentos no momento da exposição” (DINIZ, 2001, p. 32) do 

aprendizado como um todo.  

Segundo as respostas dos professores pesquisados, expostas na figura 07 a 

contribuição da educação on line para a atualização do professor é fundamental, 

onde 19 (dezenove) professores responderam este item. 

 

Figura 07: Contribuição da Educação on line para a atualização do professor 
conforme citado pelos Professores das escolas da rede municipal de Santa 
Cecília. 
 

“Por esta razão é preciso entender que a formação não acaba ao término de 

um curso de graduação, quando no caso do professor, ele é legitimado a assumir a 

docência” (PUPO, 2013, p. 33), em que “a necessidade de formação para o 

exercício da profissão docente é imperiosa e se impõe através dos tempos” 

(GUERRA, 2015, p. 44).  

Valente (1999) ainda diz que o aparecimento dos microcomputadores, em 

especial o Apple, permitiu disseminar estas máquinas nas escolas, incentivando 

uma enorme produção e diversificação de CAIs, através de tutoriais, programas de 

demonstração, exercício-e-prática, avaliação do aprendizado, jogos educacionais e 
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simulação. De acordo com estudos feitos por The Educational Products Information 

Exchange (EPIE) Institute, uma organização do Teachers College, da Universidade 

de Columbia, foram identificados em 1983 três anos após a comercialização dos 

primeiros microcomputadores mais de 7.000 pacotes de softwares educacionais no 

mercado, sendo que 125 eram adicionados a cada mês (VALENTE, 1999, p. 03).  

Para Giddens (1991, p. 13), “a modernidade é um fenômeno de dois gumes: 

cria novas oportunidades para os seres humanos gozarem de uma existência segura 

e gratificante, mas, tem também um lado sombrio, que se tomou muito aparente no 

século atual”, deixando à mercê a população, através da pobreza e exclusão, em 

que é preciso criar políticas públicas que atendam com equidade a sociedade como 

um todo, sem deixar de lado a escola que ajuda a inserir o indivíduo como cidadão.  

Lembra-se também do acesso à internet sendo que a interligação e a 

conexão ao mundo virtual cheio “[...] de informações argumentam que a exploração 

da rede, em alguns casos, deixa os alunos sem referência, com sensação de 

estarem perdidos, ao invés de serem auxiliados no processo de organizar e integrar 

a informação disponível” (MARTINI, 2014, p. 149). 

“O professor, neste novo contexto, também sofre um profundo impacto. É 

solicitado a superar sua formação especializada, a reorganizar seu tempo, trabalhar 

em equipe, a se envolver com a comunidade e atualizar-se constantemente” 

(TEIXEIRA, 2006, p. 31), pois,  

 

Temos consciência que esta escolha, reflexo do referencial teórico 
metodológico adotado, como toda escolha, exprime um ponto de vista e 
omite tantos outros, que ampliam, complementam e, às vezes, se opõem a 
este. Mesmo justificando que a abordagem desenvolvida é uma escolha 
pessoal (nem tanto, pois é resultante de um conjunto heterogêneo de 
autores/obras estudadas), ela não nega as múltiplas formas em que o 
discurso sobre formação tem ganhado corpo na retórica acadêmico da 
atualidade. Constituiu-se em torno desse campo um debate significativo nos 
anos recentes, conforme sinaliza o levantamento de teses/dissertações 
apresentado anteriormente (GUERRA, 2015, p.34). 

 

Continuando as informações obtidas com a pesquisa, temos na figura 08 em 

que a questão era “Seu aluno tem conhecimento sobre o computador e as TIC‟s?” 

houve um total de 11 (onze) entrevistados informaram que o aluno possui 

conhecimento das TIC‟s e, 09 (nove) das informações prestadas afirmaram que não 

há conhecimento por parte do aluno sobre as TIC‟s.  
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Figura 08: Seu aluno tem conhecimento sobre o computador e as TIC’s. 
Conforme citado pelos Professores das escolas da rede municipal de Santa 
Cecília. 
  

Pensando assim, entende-se que o interesse da juventude a ele a tudo o que 

pode fazer: escrever textos, criar planilhas, assistir vídeos, ouvir música, interagir 

nas redes sociais, entre outros, sendo “que trazer as tecnologias para o ambiente 

educativo pode tornar a processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso, mais 

chamativo e significativo para aquele que aprende e mais dinâmico para aquele que 

educa” (SILVA; CORREA, 2014, p. 28) em que “tal utilização, neste estudo, 

possibilita e estimula a turma, no processo de criação e recriação das diferentes 

formas geométricas e na percepção de sua relação com a vida cotidiana [...]” 

(RAMPAZZO, 2004, p. 09).  

Neste contexto, é certo de que: 

 

Os alunos nasceram na era do computador e desses novos produtos, 

apertando botões e vendo tudo funcionar de forma muito rápida e dinâmica. 

Estão inteirados das novas tecnologias, praticamente fazendo parte delas. 

Quanto mais novos, mais ligados estão no mundo digital (SOUZA, 2009, p. 

31).  

 

Fróes (1998, p. 41) contextualiza que “[...] os recursos tecnológicos atuais – 

multimídia, Internet, telemática – trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto 

de pensar e agir”. Sendo que ao usar um editor de textos, este serve de registro dos 

pensamentos, provocando a concentração para o ato de escrever e ao mesmo 

tempo sua interpretação.  
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Cabe nesta reflexão que assim, os papeis do professor e do aluno sejam “[...] 

diferentes, [...] mais do que nunca as fronteiras dessa relação tendem a se dissolver, 

na medida em que a sociedade do conhecimento e da informação nos conduz a 

sermos todos, indistintamente, sujeitos aprendentes” (MARTINI, 2014, p. 160; 161). 

A figura 09 apresenta em sua integra 100% dos professores destacam que a 

utilização dos TIC‟s auxilia na aprendizagem dos alunos, sendo que uso das TIC a 

partir do educador “[...] na incumbência de permitir estabelecer conexões entre 

contextos distintos, seres sociais diferentes, promovendo a aceitação, a convivência 

e logo a aprendizagem, que não é mais que uma troca de conhecimentos adquiridos 

na sua trajetória de vida e que partem de um para o outro nesse processo de inter-

relação” (SILVA; CORREA, 2014, p. 29). 

 

Figura 09: A utilização do computador e das TIC’s como ferramenta de ensino, 
conforme os Professores das escolas da rede municipal de Santa Cecília. 

 

Neste sentido o professor não pode mais ser visto como “um profissional que 

é responsável apenas pela transmissão do conhecimento. Essa visão não nos 

permitirá atingir nosso objetivo maior que é o de ter uma educação de qualidade, 

portanto, deve ser questionada e revista” (TEIXEIRA, 2006, p. 35). 

 

A organização dos conhecimentos é realizada em função de princípios e 
regras que não cabe analisar aqui; comporta operações de ligação 
(conjunção, inclusão, implicação) e de separação (diferenciação, oposição, 
seleção, exclusão). O processo é circular, passando da separação à 
ligação, da ligação à separação, e, além disso, da análise à síntese, da 
síntese à análise. Ou seja: o conhecimento comporta, ao mesmo tempo, 
separação e ligação, análise e síntese (MORIN, 2003, p. 24). 
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 Na esfera escolar os recursos tecnológicos tornam as aulas mais dinâmicas, 

pois utilizam meios como: “[...] projetores multimídias (data show), algumas escolas 

possuem as lousas interativas, [...]. Os alunos, professores e pesquisadores 

passaram a pesquisar informações disponíveis na internet para a realização de seus 

trabalhos” (SILVA, 2015, p. 19), mudando a configuração de ensinar sendo uma 

maneira mais atrativa. 

Em contrapartida a tecnologia por meio “[...] da técnica gera o conhecimento, 

a interpretação, a aplicação e capacidade para lançar, apurar e produzir 

instrumentos, ferramentas e equipamentos capazes de gerar modificações e 

novidades para o homem e para a sociedade como um todo” (NUNES, 2009, p. 15). 

Ao inserir outras mídias digitais na abordagem pedagógica na escola, 

enfatiza-se que ainda há muito “[...] preconceito em relação ao uso do telefone 

celular em sala de aula, onde professores relatam que os celulares mais atrapalham 

que contribuem. Em que os alunos ficam usando facebook e outras redes sociais 

durante as aulas, às vezes ligam e recebem ligações sem o professor perceber” 

(SILVA; CORREA, 2014, p. 29) acreditando os professores que as redes sociais 

como um todo, atraem mais a atenção do aluno do que a aula propriamente dita, 

sendo que “[...] a maioria dos professores não foi formada para lidar com tecnologias 

da informação e comunicação no ensino. Tudo é tão recente quanto urgente” 

(RODRIGUES JUNIOR, et al., 2009, p.246), em que o uso dos novos meios de 

comunicação com significado pedagógico ainda é muito novo, mas deve ser 

relevante no processo de ensino e aprendizagem (LÈVY, 1996). 

Salienta-se que “[...] os softwares científicos, educativos, de pesquisa ou 

jogos podem ser estendidos à escola, com o objetivo de facilitar a aprendizagem, 

fixar ou introduzir novos conteúdos e enriquecer metodologias” (RAMPAZZO, 2004, 

p. 15), inclusive na área educacional.  

 

4.1.3 Perspectiva do aluno relativo à inclusão das TIC’s no ambiente escolar  

 

Como próxima parte do trabalho veio à análise das turmas abordadas nas 

duas escolas: 6º, 7º, 8º e 9º ano, sendo dispostas 14 (quatorze) questões relativas 

às TIC‟s, onde foram obtidas e tabuladas as respostas que seguem nos gráficos a 

seguir.  
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Uma versão puramente ergonômica ou funcional da relação entre humanos e 

computadores não daria conta daquilo que está em jogo. O conforto e a performance 

cognitiva não são as únicas coisas em causa (LÉVY, 1995, p. 03), mas sim, o 

processo que acontece até chegar à aprendizagem.  

 Dos 76 (setenta e seis) alunos entrevistados 15 (quinze) responderam que 

usam o computador para entretenimento; 23 (vinte e três) em pesquisas, 21 (vinte e 

um) para estudar, 15 (quinze) para jogar e 02 (dois) não responderam à questão 

(Figura 10). 

 

Figura 10: Ao utilizar o computador gosta de. De acordo com os alunos das 
escolas da rede municipal de Santa Cecília. 

 

“As novas tecnologias são importantes ferramentas que auxiliam na inovação 

e criação de novos ambientes de aprendizagens que envolvem educados e 

educadores” (PAZ, 2013, p.26), “o computador, por si só, não é um agente de 

mudanças” (DINIZ, 2001, p. 44).   

Geralmente quando se utiliza o computador e suas “[...] ferramentas 

tecnológicas que facilitam o cotidiano das pessoas e podem tornar-se importantes 

ferramentas para colocar a aprendizagem no centro da atividade escolar” (GUERRA, 

2015, p. 56), estas devem servir para ajudar no contexto da aprendizagem, sendo 

aproveitadas e enriquecedoras no aprendizado do aluno. 

Neste aspecto “o conhecimento novo (conceitos, teorias, descobertas) não 

torna simplesmente o mundo social mais transparente, mas altera sua natureza, 

projetando-a para novas direções” (GIDDENS, 1991, p. 135; 136), sendo que assim 

no contexto da sala de aula “o computador oferece um conjunto extremamente 
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diversificado de uso. [...], todas as perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem 

podem argumentar que encontraram no computador um aliado de valor inestimável” 

(SANCHO; HERNÁNDEZ, 2006, p. 21) sendo “[...], um instrumento bem adaptado a 

uma pedagogia ativa. Os recursos didáticos, entendidos como todo material usado 

no contexto social e educacional” (NUNES, 2009, p.23). 

Conforme exposto na figura 11 esta apresenta que dos 76 (setenta e seis) 

entrevistados 15 (quinze) alunos, um total de 19,74% (dezenove e setenta e quatro 

por cento) utilizam o celular no contexto escolar. Cinquenta e oito dos entrevistados 

(76,32% - setenta e seis, trinta e dois por cento) afirmam que não usam esta 

tecnologia e 03 (três) o que equivale a 3,94% não quiseram responder. 

 

Figura 11: Utiliza o celular na escola. De acordo com os alunos das escolas da 
rede municipal de Santa Cecília. 
 

“A presença desses recursos, como fundamento da nova educação, 

transforma a escola, que passa a ser um novo espaço, físico inclusive, 

qualitativamente diferente do que vem sendo” (PRETTO, 2009, p. 115). 

“As escolas que pensam mais longe sabem que as infraestruturas de 

tecnologia provavelmente serão investimentos compensadores no passar do tempo. 

Mas muito poucas têm alguma ideia de como utilizá-las e, tão importante quanto 

isso, quando não utilizá-las” (PALFREY, 2011, p.268), para somar ao conhecimento.  

Diante das questões abordadas há que se falar que a aprendizagem se torna 

fundamental para o crescimento humano, sendo que o conhecimento é “[...] capaz 

de situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que 

está inscrita. Podemos dizer até que o conhecimento progride não tanto por 
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sofisticação, formalização e abstração, mas, principalmente, pela capacidade de 

contextualizar e englobar” (MORIN, 2003, p. 15). 

Mas é fato destacar que ainda as escolas tendo presentes as mais diversas 

tecnologias trazidas pelo aluno: celular, tablet, notebook, computador, reflete-se que 

“a interação aluno-[...] e tecnologias precisa ser mediada por um profissional agente 

de aprendizagem que tenha conhecimento do significado do processo de aprender 

por intermédio da construção de conhecimento” (VALENTE, 1999, p. 92) em que, 

“chegar a esse ponto, onde o conhecimento está acessível a todos (pelo menos em 

tese) a partir de um comando digital parece já naturalizado, algo tão corriqueiro, [...]” 

(GUERRA, 2015, p.36) sendo mais um dos desafios apresentados à escola e o 

aluno. 

 

4.1.4 A formação dos Professores com a inclusão das TIC’s no ambiente 

escolar  

 

4.1.4.1 Manual para a utilização das TIC‟s no ambiente escolar  

 

 A confecção deste manual originou-se através dos dados obtidos da pesquisa 

com os professores e alunos das escolas referenciadas na parte metodológica deste 

trabalho. 

Cabe aqui enfatizar, que este material, representado no manual servirá de 

base para os professores consultarem e assim sanar as suas dúvidas em como 

trabalhar alguns pontos em sala de aula, servindo como uma formação continuada, 

em cada um dos pesquisados poderá utilizar em sala de aula, dando significado a 

formação dos professores através da inclusão das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação no contexto escolar abordou as TIC‟s de maneira a fazer com que o 

professor, em seu trabalho diário venha a formar o aluno, usando esta em seu 

trabalho pedagógico e que isto, se torne uma prática constante. 

Este manual teve seu processo de criação através da análise dos 

questionários, tanto para os alunos e, principalmente, no que diz respeito aos 

professores, pois torna-se o anseio do professorado, conforme exposto nos gráficos 

01 e 02, as TIC‟s na sala de aula. 

O manual intitulado “Primeiros Socorros para o uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação – TIC‟s” segue seu roteiro abaixo.  
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APRESENTAÇÃO 

 

No mundo que nos cerca e com o qual interagimos constantemente, temos a 

presença de várias Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC‟s, sendo 

expostas através de mídias, como o rádio, o material impresso, a TV, o vídeo e a 

informática, que sendo utilizados de maneira associada ao pedagógico trarão 

benefícios à formação do conhecimento.   

As Tecnologias da Comunicação e da Informação – TIC‟s é parte real dos 

alunos, dentro e fora da sala de aula, tendo o professor que adaptar-se a presença 

destas na escola, pois não basta somente o quadro e o giz, sendo que estes não 

dão conta do universo de recursos que podem colaborar na construção coletiva de 

novos conhecimentos, aumentando o prazer e a motivação dos alunos.  

O manual tem o suprimento para auxiliar o professor no contexto em sala de 

aula sobre a utilização das TIC‟s em sala de aula, contribuindo para a aprendizagem 

dos alunos de duas escolas da rede municipal de Santa Cecília-SC, nas disciplinas 

pertencentes ao currículo das turmas do 6º ao 9º ano.  

Assim este manual concretizou-se após a pesquisa através da distribuição de 

um questionário contendo informações a respeito das TIC‟s associada ao processo e 

a inserção na esfera escolar e o conhecimento específico do professor frente às 

TIC‟s para poder ter em sua formação o uso das mesmas nas suas aulas, em que os 

dados obtidos possibilitaram a criação deste.  

  

1. TIC‟s: Concepções na educação 

 

As tecnologias presentes na educação são entendidas como materiais ou 

recursos que vieram para modificar o entendimento e auxiliar no trabalho do 

professor no contexto da sala de aula. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 em seu 

contextualiza a introdução das tecnologias nos diferentes níveis do ensino, sendo 

que o “educando apresente domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna” (RAMOS; FARIA, 2011, p. 15). 

As tecnologias na educação foram usadas como recursos didáticos, em que 

estes, vêm a ser todo e qualquer material usado pelo “[...] professor para auxiliar a 

aprendizagem do educando, que acompanharam por muito tempo o ensino 

sistematizado nas instituições escolares foram: os livros, cadernos, textos escritos, 

quadro-negro e giz” (NUNES, 2009, p.23).  

O mundo contemporâneo do século XXI estas vem a ser [...] a primeira 

imagem que nos venha à mente sejam as Tecnologias Digitais (tablet, smartphone, 

smart tv), pois estas estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e, além 

disso, [...] é importante nos atentarmos para a ideia de que as tecnologias já fazem 

parte da vida de nós humanos há muito tempo. (RAMOS, 2011), em que “[...] a 

robótica, os telefones e telas sensíveis ao toque, ipads e celulares digitais tornam-se 

sonhos de consumo, mas não são utilizados para sonhar e pensar, principalmente 

pelos professores com seus baixos salários e dificuldades que encontram em seu 

trabalho” (MARTINI, 2014, p. 156). 

Ao pensar nas tecnologias em sala de aula torna-se necessário verificar e 

avaliar continuamente os recursos disponíveis a serem utilizados na escola, 

trazendo a tona a questão da estrutura escolar e o espaço físico, se estes atendem 

ou não a demanda educacional. 

 

1.1. Professores e alunos: novos caminhos 

 

O emprego da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem exige 

planejamento, acompanhamento e avaliação da tecnologia selecionada, a fim de 

contextualizá-la ao tipo de aluno, aos objetivos da disciplina, ao modelo teórico 

referencial educacional adotado. Portanto, a tecnologia educacional deve auxiliar o 

aluno na sua aprendizagem – e não dificultar – como também deve propiciar 

melhores condições de ensino – e não assustar – ao professor, já tão 

sobrecarregado de atividades educacionais.  
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No entanto, sabemos que o início de uma nova atividade é sempre difícil, por 

isso deve ser implantada aos poucos, passo a passo, para ter sucesso (RAMOS; 

FARIA, 2011, p.17). 

Mas como organizar o trabalho pedagógico usando as TIC‟s na sala de aula? 

 

 

 

 

 

 

 

2. O trabalho pedagógico com as TIC‟s em sala de aula e uso de softwares 

educativos 

E agora o que fazer? 

 

Em geral, as escolas dependem de vários fatores para a permanência dos 

computadores na escola: à sua manutenção, o espaço físico, o interesse por parte 

dos professores em usá-los, e o de como acrescentá-lo em suas aulas, que é um 

fator que pesa no dia-a-dia e na realidade do professor, mas que não deve se perder 

no decorrer do caminho (PAZ, 2013).  
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Visto que a escola não passará impune diante dessas transformações que 

modificam não só a paisagem externa com equipamentos e estrutura física, como 

também afetam sua estrutura organizacional com a incorporação de novas práticas 

pedagógica e novas relações sociais (ARRUDA, 2004) é fundamental questionar 

quais são ou deveriam ser as transformações que as TIC‟s estão provocando no 

trabalho docente. 

Na esfera escolar os recursos tecnológicos tornam as aulas mais dinâmicas 

deixam, pois utilizam meios como: “[...] projetores multimídias (data show), algumas 

escolas possuem as lousas interativas, [...]. Os alunos, professores e pesquisadores 

passaram a pesquisar informações disponíveis na internet para a realização de seus 

trabalhos” (SILVA, 2015, p. 19), mudando a configuração de ensinar sendo uma 

maneira mais atrativa. 

Na tarefa de melhorar a prática pedagógica, é necessária a atuação do 

professor em múltiplas dimensões e decisões fundamentadas, seguras e criativas 

para favorecer os processos de ensino e aprendizagem com o contributo da 

informática.  A inclusão de aportes tecnológicos, que apoiam as atividades da 

formação continuada, tem potencial para efetivar mudanças na dinâmica escolar, na 

tarefa de preparar e introduzir tais tecnologias no convívio escolar, estimulando a 

experimentação, além de aperfeiçoar o trabalho em grupo, no desenvolvimento de 

atividades criativas que permeiem uma melhor compreensão do mundo em que 

vivemos (BOF, 2012, p. 25).  

Mas este é o mundo em que vivemos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para inserir o mundo em que vivemos no contexto escolar precisamos inserir 

novas práticas e mecanismos para ensinar os alunos. 
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 Nesta mudança podemos falar da “Sala de Aula Invertida”, onde MIT e 

Harvard adotaram a estratégia da “sala de aula invertida”, implantada em algumas 

disciplinas. Estas universidades têm inovado seus métodos de ensino, procurando 

adequá-los para que possam explorar os avanços das tecnologias educacionais, 

bem como minimizar a evasão e o nível de reprovação. 

Basicamente, a lógica da sala de aula invertida propõe uma forte correlação 

entre momentos presenciais e outros virtuais, de auto estudo, mediados pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) (SUHR, 2016, p. 05). 

Sala de aula invertida (termo em português para flipped classroom) é uma 

metodologia que foi divulgada por Bergmann e Sams (2012) apud Suhr (2016, p. 07) 

a partir da experiência por eles realizada em escolas de nível médio nos Estados 

Unidos. Tais autores, a partir de estudos anteriores realizados em várias 

Universidades, trouxeram tal metodologia para o ensino médio com o intuito de 

atender a alunos atletas, que se ausentavam das aulas devido aos campeonatos 

dos quais participavam (SUHR, 2016, p. 06). 

O papel do professor é de verificar as questões de maiores de maiores 

dificuldades apresentadas pelos alunos, acompanhando assim o nível de 

aprendizagem da classe. 

 A sala de aula invertida, exposto na figura abaixo, tem seu surgimento na 

década de 1990.  

 

 

Segundo seus defensores esta organização permite que cada aluno estude 

em seu ritmo, nos locais e horários que melhor lhe convém. Os encontros 



64 
 

presenciais seriam destinados a atividades que exijam uso de níveis mais 

aprofundados de reflexão (SUHR, 2016, p.05). 

Cabe ao aluno realizar o estudo prévio dos conteúdos disponibilizados e 

preparar-se para os encontros presenciais, nos quais devem ocorrer atividades de 

discussão, análise e síntese, aplicação, elaboração própria, sempre direcionados por 

problematizações.  

Ao professor não cabe, nesta proposta, a transmissão de conceitos e sim, a 

organização de sequências de atividades que partam de situações problema e 

levem os alunos à resolução de problematizações, resolvidas geralmente em grupos 

(SUHR, 2016, p. 06). 

A premissa que reúne propostas diversas sob o título de metodologias ativas 

é que é preciso tirar o aluno da postura passiva frente ao conhecimento, que seria 

induzida pela forma expositiva tradicional ao colocar o professor como transmissor 

de verdades prontas e o aluno como receptor. Utilizando outras formas de 

organização do trabalho pedagógico, que levem à reflexão e ao desenvolvimento de 

níveis maiores de compreensão da realidade, o aluno estaria não só 

compreendendo melhor, como dando sentido aos referenciais teóricos estudados 

na(s) disciplina(s) (SUHR, 2016, p. 08). 

 

2.1. O uso de softwares educativos 

 

 Os softwares educativos são programas que servem para apresentar algumas 

soluções simples para o trabalho educativo, o trabalho do professor em sala de aula 

e, alguns deles já estão em nosso computador e até em smartphones mais 

avançados. 

Exemplos disso são os programas Hot Potatoes, ferramenta que permite a 

confecção de exercícios interativos, estando dispostos em formato on line. 

Segundo o website do fabricante, a ferramenta inclui seis aplicações 

(PASCOALI, 2012): 

a) JCloze – exercício de completar frases; 

b) JMatch – exercício de correspondência entre uma coluna e outra; 

c) JQuiz – exercício de pergunta e resposta; 

d) JCross – exercício de palavras-cruzadas; 
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e) JMix – exercício de arrastar e soltar palavras para a montagem de 

frases;  

f) The Masher – realiza a união de todos os outros (WIKIPÉDIA, 2009). 

 

 Pode ser baixado o software no link: http:// 

hotpot.unic.ca/índex.php#downloads. 

 Destacaremos apenas o primeiro JCloze, pois os demais têm a mesma 

dinâmica na inserção de informações e atividades. 

 A tela de inicio do JCloze aparece o formato e solicita a inserção do “Titulo” 

 

 

 Em seguida selecionamos a palavra bit e pressiona-se o botão “Lacuna”.  

 

 

 

 Pressionamos em seguida “Ok”. 
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E por fim o resultado final do exercício.  

 

 

 Com relação ao símbolo “?”. Ele permite a visualização de uma dica ou pista 

para a resolução do exercício.  

Na tela anterior percebe-se a existência de várias abas, que possuem 

algumas funções (PASCOALI, 2012): 

a) Título /Instruções: permite configurar o título do exercício, bem como 

as instruções de preenchimento; 

b) Indicações/Sugestões: possibilita configurar mensagens de erros e 

acertos de questões, bem como indicar o percentual de acertos;  

c) Botões: configuram os botões de verificação, pistas e hints; 

d) Aspecto: permite configurar o layout de visualização do exercício; 

e) Temporizador: adiciona tempo para resolver o exercício; 

f) Outros, Personalizar e CGI: realizam configurações específicas de 

resolução do exercício proposto. 
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2.2 . Pesquisas na internet e salvamento na nuvem  

 

As pesquisas na internet devem ter o foco centralizado naquilo que o 

professor quer ensinar ao aluno. 

 

 

Ao entrar em um navegador, o qual chamamos de Browser, um aplicativo que 

permite navegar pela internet e interagir com as páginas html (É a linguagem usada 

para produzir as páginas na web. A sigla significa HyperText Markup Language, ou 

linguagem de marcação de hipertexto), há inúmeros links com os quais podemos 

clicar e entrar em um mundo cheio de informações, nos mais diversos sites de 

pesquisa (Google, Yahoo, Bing, Wikipédia).  

 

 

Os browsers podem ser baixados no computador, tablets e celulares, 

podendo ter mais de um. Apenas deve-se lembrar de que estes ocupam certo 

espaço para memória.  

Dentre os mais conhecidos temos: Google Chrome, Mozilla-Firefox, Internet 

Explorer, Safari e Opera.  

Também temos o youTube que é um site de compartilhamento de vídeos, 

mas conhecidos na internet e foi fundado em 2005 e no ano de 2006 foi comprado 

pela Google.  
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Mas pesquisamos, salvamos, digitamos, baixamos músicas, mas como salvar 

tudo isso na nuvem? 

 

 

 

Guardar arquivos na web vem sendo um meio de salvamento cada vez mais 

comum, o que chamamos de “salvar arquivos na nuvem”. 

No Dropbox, Google Drive e SkyDrive, é possível salvar e compartilhar 

arquivos de forma gratuita (ou paga, para acaso de precisar de mais espaço). 

No entanto, o modelo de computação em nuvem já se consolida como 

tendência para os usuários. Segundo a consultoria Gartner Research, o 

armazenamento web irá substituir o computador pessoal ainda este ano. Isso 

significa que, mais do que um disco rígido gigante, a prioridade será o acesso rápido 

a arquivos pessoais por diversas plataformas, mesmo longe do seu PC pessoal 

(FIGUEIREDO, 2014).  

Para salvar os arquivos na nuvem, basta ter uma conta nas plataformas 

citadas, e o processo de salvamento dos arquivos segue, conforme Figueiredo 

(2014) ensina: 

 

1º - Abra o “Meu computador” e clique com o botão direito do mouse sobre a 

pasta que deseja mover para a nuvem. No menu de contexto, clique em 

“Propriedades”; 
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2º - Nas propriedades da pasta, abra a guia “Local” e clique em “Mover”; 

 

 

3º - Abra a pasta sincronizada com a nuvem de sua preferência. Em nosso 

caso, utilizamos o OneDrive. Se você tiver o Dropbox, Google Drive, Box ou outro 

serviço de armazenamento instalado no computador, acesse a pasta de sua 

preferência. Em seguida, clique em “Nova pasta” e dê um nome para ela; 
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4º - Criada a pasta, mantenha ela selecionada e clique no botão “Selecionar 

pasta”. Voltando a janela de propriedades da pasta, clique em “OK”; 

 

5º - Uma mensagem pergunta se deseja mover os arquivos da pasta atual 

para a nova pasta. Recomendamos que faça isso para que seus arquivos de antes 

da sua mudança para a nuvem também sejam salvos no OneDrive ou no serviço de 

sua preferência. Nesse caso, clique em “Sim” para continuar; 
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Pronto!  Os arquivos estão salvos! 

 

 

2.3. O conhecimento sobre o computador, o celular e as TIC‟s e o seu uso 

pedagógico 

  

Os dispositivos móveis estão na palma da mão! 

 

 

Podemos ter um computador a nosso alcance e em nosso bolso, sendo que 

os celulares, tablets, podem ser usados de modo off-line (Sem conexão com a 

internet), mas a maioria dos aplicativos está sempre on-line (conectado com a 

internet). 

Essas tecnologias podem se comunicar entre si por meio de uma tecnologia 

chamada Bluetooth (padrão global de comunicação sem fio para transmissão de 

dados) e do wi-fi (tecnologia que permite a comunicação sem fio entre diversas 

plataformas por meio de ondas de rádio). 
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Aplicativos para as tecnologias citadas, ou apps, é um programa responsável 

por rodar e fazer algumas funções de um celular, por exemplo, mantendo este ativo 

e trabalhando.  

Nos dias que seguem o computador, para Valente (1999, p. 04) e Levy (1995, 

p. 33) tem as seguintes funcionalidades: 

  Possui técnicas de som, imagens, programas e textos que 

marcam a nova forma de assimilação do conhecimento; 

         A leitura e a escrita, por exemplo, na linguagem digital, pode 

ser desenvolvida por meio de modalidades diferentes como estrutura 

discursiva, como forma de hipertexto, “conjunto de nós ligados por 

conexões”; 

         Tipo de programa para a organização de conhecimentos ou 

dados, a aquisição de informações e a comunicação;  

        Passou a fazer parte da lista de material que o aluno de 

graduação deve adquirir; 

       Tornou-se rotineiro seu uso em praticamente todas as 

atividades, desde a produção de documentos, uso em sala de aula e 

em laboratório até consulta a banco de dados;  

       Possibilitou a comunicação entre alunos e aluno-professor e 

desenvolvimento das disciplinas. 

Estamos longe de resolver o problema da “conversação” com o as tecnologias 

atuais: celular, tablet, computador, IPad, não apenas por meio do teclado, “que 

continua parecendo misterioso aos não iniciados, mas por meio de linguagem 

humana corrente, que o computador “entenderá” e à qual responderá com voz 

humana. As possibilidades tecnológicas neste campo são praticamente ilimitadas, 

mesmo que tudo isto ainda pareça ficção cientifica” (SCHAFF, 1995, p. 73). 
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3. Contribuição da Educação on line para a atualização do professor 

 

Os professores pesquisados percebem que há contribuição na educação on 

line para a sua atualização, “por esta razão é preciso entender que a formação não 

acaba ao término de um curso de graduação, quando no caso do professor, ele é 

legitimado a assumir a docência” (PUPO, 2013, p. 33), em que, “a necessidade de 

formação para o exercício da profissão docente é imperiosa e se impõe através dos 

tempos” (GUERRA, 2015, p. 44). 

 

Neste aspecto a formação do novo educador é continuamente, pois é preciso 

perceber que a “[...] sua formação, as questões da comunicação, da informação e 

das imagens, com o objetivo de tornar os novos profissionais preparados para 

vivenciar os desafios do mundo que se está construindo" (PRETTO, 2009, p. 117).  
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O manual tem em seu contexto, diversos meios para ajudar na inserção das 

tecnologias educacionais, sendo recursos digitais organizados de maneira a atender 

na assimilação de conceitos básicos na área da tecnologia, informando e auxiliando 

o professor na sua tarefa de ensinar o aluno pertencente a este século.  

O trabalho acerca do manual servirá para que professor deva ter “[...] uma 

enorme responsabilidade quando se trata do desafio da qualidade das informações 

enfrentado por aqueles nascidos digitais” (PALFREY, 2011, p. 202), pois é preciso 

que o professor esteja afinado com as tecnologias e a realidade e vá além dos 

muros, para dentro da escola.  

Schaff (1995, p. 24) é bem enfático ao afirmar que “nenhum avanço do 

conhecimento humano é em si reacionário ou negativo, já que tudo depende de 

como o homem o utiliza como ser social [...]”, em especial na escola, cujo o processo 

de conhecimento e aprendizagem estão presentes. 

Mas apesar das TIC‟s estarem presentes na realidade escolar, há locais 

escolares em que há o inverso, haja visto que, 

 

Nos ambientes escolares das sociedades sem a escrita, as proposições 
eram impostas aos indivíduos de forma repetida e retomadas em voz alta, 
sendo esta a principal forma de armazenar o conhecimento, caso contrário, 
o mesmo estaria fadado a desaparecer. Dessa forma, o processo de 
audição e repetição era tido como a melhor forma de aprendizagem. 
Enquanto a palavra oral era ajustada às necessidades e circunstâncias do 
momento, na época a escrita separou os discursos, criando longas 
perspectivas na história, acumulando saberes, libertando a memória 
humana do papel de guardiã da informação (LÉVY, 1999, p. 55). 

 

Nas palavras de Andrey et al. (1996, p. 13), “entre as ideias que o homem 

produz, parte delas constitui o conhecimento referente ao mundo. O conhecimento 

humano, em suas diferentes formas (senso comum, cientifico, teológico, filosófico, 

estético, etc.), exprime condições materiais de um dado momento histórico”, pois 

este conhecimento permanece com o indivíduo, para qualquer lugar em que 

direcione sua vida, trazendo isto para a realidade do professor em sala de aula e em 

constante formação, pois é “[...] chamado a assumir determinados posicionamentos 

e atitudes. É importante frisar, todavia, que ele não delibera somente sobre as 

relações no interior da escola e da sala de aula; [...]” (FARIAS, et. al., 2011, p.90). 

Ao perceber a importância do manual que atenda ou exemplifique meios de 

como mudar a dinâmica na inserção e construção de conteúdos trabalhados pelos 

professores, destaca-se que “entre outras coisas, uma efetiva centralização na 
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aprendizagem requer muitas mudanças em seus processos educativos 

característicos" (CORAGGIO, 1996, p. 136), tornando-se preciso deixar de lado 

práticas que não contribuem para o crescimento acadêmico do aluno.  

À luz desta consideração, percebe-se que os professores devem estar cientes 

da importância das TIC‟s na atuação profissional escolar, precisando estar 

permanentemente atualizados, fazendo a ponte com os temas que ensinam aos 

alunos, através do conhecimento, com a inserção deste aparato dentro e fora de 

sala de aula, pois “[...] uma mesma descoberta pode ser utilizada pelo homem para 

abrir caminho a um novo paraíso ou a um novo inferno muito pior do que aquele que 

conhecemos até agora” (SCHAFF, 1995, p. 24). 

 

4.1.4.2 A formação de professores com a utilização das TIC‟s no ambiente escolar  

 

Atenta-se conforme a Figura 04: Defasagem no ensino com a utilização das 

TIC‟s de acordo Professores das escolas da rede municipal de Santa Cecília, este 

contextualiza a realidade que o professorado passa, pois a maioria concorda que 

existe uma defasagem no processo metodológico e pedagógico ao elaborar aulas 

mais atrativas, sendo que o uso de celulares, tablets, notebooks, atraem o aluno, 

fazendo com que estejam mais motivados e ligadas ao mundo.   

Martini (2014, p. 160; 161) ressalta que no século XXI, o professor precisa 

“[...] colocar as tecnologias como aliadas para trazer novos aportes ao trabalho 

docente. [...]”. Decidindo e organizando “o processo de decisão e organização das 

condições externas do aprendizado, sem excluir as condições internas de cada 

aluno, ou seja, sua personalidade seu meio cultural e social e seu momento 

histórico, comum ao aluno e ao professor” (MARTINI, 2014, p. 160; 161). 

Demo (2009) é enfático ao afirmar que “toda proposta que investe na 

introdução das TIC's na escola só pode dar certo passando pelas mãos dos 

professores. O que transforma tecnologia em aprendizagem, não é a máquina, o 

programa eletrônico, o software, mas o professor, em especial em sua condição 

socrática” (DEMO, 2009, p. 09).  

Pode-se perceber no contato com os colegas escola, através da efetivação de 

conversas, que na preparação e efetivação de propostas e práticas pedagógicas, há 

uma preocupação ao colocar as TIC‟s em seus planos diários de aula, pois acaba 

que o conhecimento técnico e funcional destas, amedronta estes profissionais, pois, 
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“no processo de implantação de projetos, chaga-se a um momento em que os 

professores precisam discutir juntos a preparação das aulas que darão suporte ao 

trabalho coletivo” (ALMEIDA; FONSECA JUNIOR, 2000, p. 40). 

A formação do professor enquanto ser que aprende e ensina, seja no 

contexto escolar e fora dele, deve ser feita de maneira que ele possa construir “[...] 

conhecimento sobre as técnicas computacionais, entenda por que e como integrar o 

computador na sua prática pedagógica e seja capaz de superar barreiras de ordem 

administrativa e pedagógica” (VALENTE, 1999, p. 12), pois há que se falar do fato 

dos avanços tecnológicos atropelarem o processo de formação do professor, 

sentindo-se um principiante “[...] no uso do computador e multimídias na educação, 

impedindo o professor de adquirir, simultaneamente, condições de construir 

conhecimentos práticos computacionais e integrar o lidar com a máquina a sua 

prática pedagógica” (MARTINI, 2014, p. 152).  

Assim sendo,  

 

Em primeiro lugar, tem-se tentado demonstrar que as práticas pedagógicas 
se estruturam através de distintos campos discursivos, os quais competem 
no estabelecimento de um significado para a escola, para os professores, 
para o educando, e por tornar hegemônica uma determinada forma de 
organização e processo educativo. Fazer o professor entrar nessa virada 
epistemológica significa transcender suas representações de uma única 
pedagogia, de um único conhecimento (SILVA, 1998, p. 19). 

 

Outra questão que merece ser destacada é a ascensão das TIC‟s, 

provocando uma mudança constante no comportamento profissional dos 

professores conforme exposto por eles, “[...] os diferentes recursos oferecidos pelas 

novas tecnologias digitais têm não só viabilizado, mas principalmente incentivado 

propostas de ensino menos centradas no professor e mais voltadas para a interação 

e o diálogo, já muito defendidas pelas propostas pedagógicas de orientação 

sociointeracionista” (RODRIGUES JUNIOR, et al., 2009, p. 184). 

Um professor desinformado, desatualizado pode causar a reclusão do 

conhecimento, sendo que “se os professores – já sobrecarregados e mal pagos – 

não estiverem em uma posição de se atualizar da cultura digital para serem guias 

úteis para os jovens, as escolas podem precisar de pelo menos um professor que 

possa desenvolver esta capacidade ou dar uma aula ocasional sobre segurança e 

princípios básicos da internet” (PALFREY, 2011, p.120). 
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Para que as tecnologias da informação e da comunicação se tornem 

significativas no contexto escolar cabe haver a superação de importantes problemas, 

torna-se preciso perceber onde ela pode apresentar configurações novas de 

aprendizagem, pois “o aprendizado de qualquer profissional deve ocorrer ao longo 

da vida, ou seja, deve fazer parte da sua trajetória. Isso significa que a formação do 

professor precisa ser contínua, principalmente se considerarmos as inovações 

científicas da sociedade atual” (PUPO, 2013, p.33). 

A questão da formação de professores em relação à utilização das TIC‟s em 

sua prática pedagógica vem a ser analisada através de uma “[...] perspectiva 

sociocultural, entendendo que esse processo é reflexo de todo um contexto que tem 

marcado a história da formação e da prática docente ao longo do tempo” (GUERRA, 

2015, p. 34), ganhando destaque, não sendo apenas trabalhada em etapas, levando 

a indução de apenas “[...] à ascensão na carreira (como cursos) para ocorrer em seu 

dia a dia. Sem sombra de dúvida, as novas qualificações do professor neste início 

de século projetam uma profissão ao mesmo tempo empolgante e desafiadora” 

(TEIXEIRA, 2006, p. 31). 

Nestes parâmetros a formação de professores para atuar no sentido de 

analisar práticas pedagógicas e metodológicas produtivas com a utilização dos 

recursos tecnológicos, focando para os alunos que estão inseridos no contexto das 

tecnologias da comunicação e da informação, sendo que a escola deva ser uma 

extensão desta proposição e do processo de ensino aprendizagem, tendo o 

professor “[...] condições para construir novos conhecimentos relacionados aos 

aspectos tecnológicos, suas implicações pedagógicas e princípios que orientam o 

uso dos recursos computacionais no processo de ensino e aprendizagem” (PRADO, 

2003, p. 08).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este trabalho pode-se perceber em que ponto ou em quais pontos há 

defasagem da formação do professor em especial, no uso das tecnologias 

educacionais na esfera escolar, tendo em vista, o fato de haver precariedade nos 

laboratórios de informática, quando as escolas os têm, e também no que diz respeito 

ao interesse do professor em utilizar recursos tecnológicos em suas aulas, para 

ajudar na conexão com suas práticas escolares.  

Avaliar o impacto causado em usar as TIC‟s como meio pedagógico, é fator 

preponderante, pois será que o fato do professor se fazer valer com o uso da 

Tecnologia como forma de inserção em suas práticas escolares, proporcionará um 

aprendizado adequado aos alunos que, parecendo ou não, possuem as TIC‟s em 

seu convívio diário? 

Fazer com que esta realidade seja parte continua de sua formação e atuação 

no contexto escolar, favorecendo a cada dia o processo de ensino aprendizagem, 

vem a ser uma tarefa árdua, mas que é preciso ser feita, ou iniciada por alguém, 

sendo que mudanças neste contexto são necessárias para que aluno sinta-se 

inserido no contexto das mídias educacionais, bem como, no enriquecimento das 

aulas pelos professores ministrados.  

Diante dos questionários analisados e verificados, pode-se perceber que 

ainda existe uma defasagem, ao referir-se pedagógica e metodologicamente ao usar 

as TIC‟s no ambiente escolar, pois conforme a pesquisa apontou a infraestrutura dos 

laboratórios de informática que estão desatualizados, não atendendo a demanda 

escolar, é fato que deixa os professores a mercê de políticas que atendam a 

necessidade e melhora das estruturas das escolas, sendo que a precariedade dos 

computadores e outros aparatos tecnológicos que estão neste ambiente, são 

ultrapassados e obsoletos, diante das tecnologias que hoje se fazem presentes. 

A incorporação das TIC‟s no processo de ensino aprendizagem, de acordo 

com os entrevistados, contribui para que o professor deixe de ser apenas um 

transmissor do conhecido postulado por ele, e venha a atuar na construção e 
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mudança do conhecimento, o que dinamiza e torna favorável para acontecer uma 

aprendizagem significativa, quebrando o paradigma de apenas passar os assuntos 

e/ou conteúdos, em que sendo transformados apenas em informações, não tendo 

significado algum para o seu dia a dia.  

Os professores entrevistados apontaram as dificuldades, no que tange ao 

conhecimento de aplicativos ou meios para vincular os conteúdos aos meios 

tecnológicos, pois estes, o professor não tem o domínio instrumental das tecnologias 

da informação e da comunicação, tornando um agravante, dificultando a inserção de 

recursos tecnológicos associadas às diversas atividades que o professor trabalha 

em sala de aula.  

O trabalho aponta o fato de o professor não trabalhar alguns conceitos e 

temas, por falta de compreensão do uso das TIC‟s, estando neste nicho entre a 

tecnologia e educação, devido a perceber sua imensa responsabilidade em manter a 

qualidade do ensino que passam aos seus alunos, onde há de vir que, apesar de 

boas intenções, em muitos casos não há uma formação que atinja adequadamente o 

que seus anseios necessitam. 

As escolas municipais citadas, não apresentam em seu contexto laboratórios 

de informática com acesso a internet, sendo os equipamentos obsoletos, e o espaço 

em que está inserido o laboratório é inadequado, sendo pequena a sala onde ficam 

os computadores. Em vista de aprendizagem, para envolver os alunos no processo 

de ensino aprendizagem, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação, 

incluindo atividades que tragam o aluno, quanto ao professor, ao desenvolvimento 

de conteúdos, os quais, sejam formativos, torna-se essencial haver políticas públicas 

que dêem um delineamento aquilo que propicie os saberes reflexivos ao que é 

ensinado em sala de aula.  

Os professores têm um papel fundamental na transformação educacional, 

pois por meio as suas práticas pedagógicas, faz com que os alunos busquem na 

reflexão dos conhecimentos passados, construam novas aprendizagens, criando 

perspectivas melhores para a vivência em sociedade como um todo, pois as 

tecnologias da informação e da comunicação estão caracterizadas pela 

interatividade, a qual está fazendo com que o indivíduo busque atrativos que o 

façam compreender o mundo que os cerca, muitas vezes, não aprendendo o 

contexto das situações vivenciadas por eles.  
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A ciência de que a proposta passada não vem a ser conclusiva e muito 

menos uma receita pronta, mas sim, de uma possibilidade do uso das TIC‟s de 

maneira interativa com o comportamento pedagógico trazido por cada professor em 

seu cotidiano escolar, para assim fazer com o processo de conhecimento se torne 

mais enriquecido em sala de aula.  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO: COMPETÊNCIAS BÁSICAS EM INFORMÁTICA 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

MESTRANDO: GEAN ATHAYDE DAS NEVES 

TITULO DO PROJETO: A TECNOLOGIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

PROFESSORES E ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DE DUAS ESCOLAS DO 

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA/SC 

ORIENTADOR: ANDRÉ TREVISAN 

NOME:____________________________________________________________ 

FORMAÇÃO:_______________________________________________________ 

DISCIPLINA QUE MINISTRA:_________________________________________ 

ESCOLA:__________________________________________________________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO:_______________________________ 

 

COMPETÊNCIAS DE BASE EM INFORMÁTICA 

 

A. Funcionamento de base do computador. 

   1. Ligar o computador, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   2. Entrar no ambiente de trabalho, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito  

   3. Abrir um programa como, por exemplo, o editor de texto, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   4. 
Conhecer as funções principais do mouse (clique, duplo-clique, botão 

direito), eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 
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   5. Encontrar uma pasta ou um documento no disco rígido, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   6. Guardar um documento no disco rígido, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   7. Apagar uma pasta ou um documento do disco rígido, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   8. Encontrar uma pasta ou um documento, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   9. Salvar um documento em um DVD, CD ou pen drive, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   10. Apagar uma pasta ou um documento numa disquete, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   11. Criar uma pasta, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   12. Renomear uma pasta ou um documento, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   13. Deslocar um documento de uma pasta para outra, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   14. Imprimir um documento, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 
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   15. 
Reutilizar um documento de um computador noutro, por exemplo, para o 

modificar ou imprimir, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   16. Fechar, reduzir uma janela (utilizando o botão da barra de tarefas), eu sei : 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   17. Restaurar uma janela (clicando sobre o botão da barra de tarefas), eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   18. Fechar um programa  

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   19. Inserir um CD-ROM, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   20. Desligar o computador 

                

             Nada    Razoavelmente  Um pouco   O essencial    Muito 

B. Tratamento de texto. 

   1. Abrir um documento existente, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   2. Criar um novo documento, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   3. Dividir o texto corretamente, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   4. Corrigir erros na divisão de um texto, eu sei: 
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Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   5. 
Respeitar as regras de base: pontuação e espaços, fim de parágrafos, 

tabulação, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   6. Colocar o cursor num local preciso do texto, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   7. Fazer aparecer uma régua de página e modificá-la, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   8. Colocar, mudar ou eliminar as tabulações de uma régua, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   9. 
Modificar a fonte de uma palavra (fonte de caracteres), de um título, de um 

parágrafo, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   10. Fazer um sublinhado, um bold, um itálico, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   11. Centrar um título ou um parágrafo, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   12. 
Deslocar ou voltar a copiar uma parte do texto que se encontra fora do 

documento (cortar-copiar-colar), eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   13. 
Recuperar um texto arquivado e adicioná-lo ao documento em que se está 

a trabalhar , eu sei : 
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Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   14. Inserir uma tabela, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   15. Inserir uma imagem, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   16. Utilizar o elevador para me deslocar num texto maior que o ecrã, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   17. Restaurar uma janela (clicando num botão na barra de tarefas), eu sei : 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   18. 
Gravar um documento pela primeira vez, atribuindo-lhe um nome correto e 

um local preciso, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   19. Utilizar o dicionário de sinônimos, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   20. Imprimir o documento, eu sei: 

               

               Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

C. Navegação.  

   1. Abrir o browser (navegador), eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   2. Encontrar uma página digitando o seu endereço preciso (URL), eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 
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   3. Reencontrar uma página consultada (precedente/seguinte), eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   4. 
Utilizar os puxadores para me deslocar numa página maior que o ecrã, eu 

sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   5. Clicar sobre uma ligação (texto, imagem,...), eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   6. Completar e enviar um formulário, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   7. Utilizar um motor para a pesquisa de informações, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   8. Gravar um endereço no livro de endereços (favoritos/bookmark), eu sei : 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   9. Encontrar um endereço no livro de endereços (favoritos/bookmark), eu sei : 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   10. 
Guardar (salvaguardar) uma página, um texto ou uma imagem, no disco 

rígido, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   11. Fazer o download de um ficheiro ou de um programa, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   12. Imprimir uma página, eu sei: 
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               Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   13. Salvar na nuvem, eu sei: 

             

              Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

 D. O correio.  

   1. Abrir o programa de correio, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   2. Escrever corretamente um endereço eletrônico, com a arroba (@), eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   3. Enviar uma mensagem a um destinatário, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   4. Enviar uma mensagem a vários destinatários simultaneamente, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   5. Enviar uma mensagem com um documento em ficheiro, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   6. 
Enviar uma mensagem clicando sobre uma ligação numa página web, eu 

sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   7. Responder a uma mensagem, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   8. Consultar o meu correio, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   9. Imprimir uma mensagem, eu sei: 
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Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   10. Arquivar uma mensagem (classificar), eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   11. Selecionar uma mensagem numa pasta para a consulta, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   12. Apagar uma mensagem, eu sei: 

   
 

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   13. Utilizar o livro de endereços, eu sei: 

             

              Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

E. O tablet. 

   1. Ligar o tablet, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   2. Pesquisar no tablet, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   3. Pesquisar na internet, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   4. Abrir um vídeo, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   5. Ligar uma música no tablet, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   6. Tirar fotos, eu sei: 
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Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   7. Gravar vídeo no tablet, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

E. O celular. 

   1. Ligar o celular, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   2. Pesquisar, eu sei: 

            

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   3. Pesquisar na internet, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   4. Abrir um vídeo, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   5. Ligar uma música no celular, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   6. Tirar fotos, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   7. Gravar vídeo no celular, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 

   8. Salvar na nuvem, eu sei: 

             

Nada     Razoavelmente    Um pouco   O essencial     Muito 
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ANEXO B – QUETIONÁRIO AOS ALUNOS 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

MESTRANDO: GEAN ATHAYDE DAS NEVES 

TITULO DO PROJETO: A TECNOLOGIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

PROFESSORES E ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DE DUAS ESCOLAS DO 

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA/SC 

ORIENTADOR: ANDRÉ TREVISAN 

 

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS  

 

Nome:_____________________________________________________________ 

Escola:___________________________________________________________ 

Série/ano:_________________ 

 

1. Em que local onde você utiliza o computador: 

(  ) Em casa           (  ) Na escola    ( ) No trabalho  

2. O computador com acesso à internet?            

 (  ) sim                    (  ) não 

3. Aprendeu a usar o computador onde? 

(  ) Curso de informática       (  ) Na escola     (    ) Em casa       

4. Qual o tempo em que utiliza no computador? 

(  ) Uso diário     

(  ) Finais de semana  

(  ) Duas vezes na semana 

(  ) Três  vezes na semana 

5. Ao utilizar o computador gosta de: 

(  ) Entretenimento          

(  ) Pesquisa 

(  ) Para estudar 

(   ) Jogar                            

6. Ao utilizar o computador o faz: 

(  ) Sozinho          

(  ) Com amigos 

(  ) Com a família 

                       

7. Possui celular: 

(  ) Sim       (  ) Não              
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8. Possui tablet: 

(  ) Sim       

(  ) Não 

9. Qual o tempo em que utiliza o celular? 

(  ) Uso diário     

(  ) Finais de semana  

(  ) Duas vezes na semana 

(  ) Três  vezes na semana 

 

 

 

 

10. Qual o tempo em que utiliza o tablet? 

(  ) Uso diário     

(  ) Finais de semana  

(  ) Duas vezes na semana 

(  ) Três  vezes na semana 

11. Utiliza o celular na escola? 

(  ) Sim     

(  ) Não  

12. Utiliza o tablet na escola? 

(  ) Sim     

(  ) Não  

13. O que mais gosta de fazer no celular ou tablet? 

      (  ) Entretenimento      

(  ) Pesquisa      

(  ) Para estudar                                   

(  ) Internet                                    

(  ) Jogos do computador              

(  ) Redes sociais 

14.   Quais destes programas você conhece? 

(   )  Microsoft  Office Word 

     (   ) Microsoft Office PowerPoint 

     (   ) Windows Média Player 

     (    ) Microsoft Office Excel 

     (    ) Windows Media Player 

    (    ) Outros:_____________________________________________________ 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

MESTRANDO: GEAN ATHAYDE DAS NEVES 

TITULO DO PROJETO: A TECNOLOGIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

PROFESSORES E ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DE DUAS ESCOLAS DO 

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA/SC 

ORIENTADOR: ANDRÉ TREVISAN 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES  

 

Nome:____________________________________________________ 

Idade: _______ anos 

Sexo: (   ) masculino                 (   ) feminino 

Disciplina que ministra:________________________________________________ 

Formação: 

(   ) Magistério      

(   ) Graduação ______________________________________________________ 

(   ) Pós-graduação ___________________________________________________ 

(   ) Mestrado ________________________________________________________ 

Tempo de docência nos anos finais: ______anos 

Escola em que trabalha:_______________________________________________ 

 

1. Você gosta de trabalhar com as Tecnologias da Comunicação e da 

Informação – TIC‟s em sala de aula? 

(   ) Sim  

(   ) Um pouco  

(   ) Não gosto 

2. Você se considera um bom professor ao utilizar as TIC‟s? 

(   ) Sim  

(   ) Um pouco  

(   ) Não utilizo 
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3. Quais qualidades na utilização das TIC‟s um professor deve ter? 

(   )  Conhecer as tecnologias  

(   ) Ter domínio das tecnologias  

(   ) Nenhumas das opções  

4. Em sua opinião há defasagem no ensino com a utilização das TIC‟s na 

escola? 

(   )  Sim  

(   ) Não 

5. Quais os problemas enfrentados? 

(   )  Falta de tecnologias na escola 

(   ) Internet lenta 

(   )  Falta de interesse dos professores  

(   ) Falta de motivação dos alunos 

6. O que pode ser feito para resolver ou diminuir os problemas existentes no 

ensino com a utilização das TIC‟s? 

(   )  Formação para professores  

(   ) Infraestrutura adequada para o laboratório de informática 

7. A contribuição da Educação online para a atualização do professor é: 

(   )  Fundamental 

(   ) Não importa muito 

(    ) Não se faz necessária  

8. Marcar o local onde você utiliza o computador: 

(   )  Em casa  

(   ) Na escola 

(    ) Outro  

9. O computador possui internet? 

(   )  Sim 

(   ) Não 

10. Quanto tempo que utiliza no computador? 

(   )  Diariamente  

     (   ) Finais de semana 

     (   ) Três vezes por semana 

11. Você utiliza o computador para: 

(   )  Pesquisas  
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     (   ) Lazer/ entretenimento          

     (   ) Estudo 

    (   ) Fins profissionais 

12. Seu aluno tem conhecimento sobre o computador e as TIC‟s? 

(   )  Sim  

     (   ) Não          

13.      A utilização do computador e as TIC‟s como ferramenta de ensino: 

(   )  Auxilia na aprendizagem dos alunos 

     (   ) Não  tem influência alguma       

 

14.      Quais destes programas você conhece? 

(   )  Microsoft  Office Word 

     (   ) Microsoft Office PowerPoint 

     (   ) Windows Média Player 

     (    ) Microsoft Office Excel 

     (    ) Windows Media Player 

    (    ) Outros:_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 


