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RESUMO 

 

A partir da disseminação das Tecnologias da Informação e Comunicação na 
sociedade, o mundo está passando por transformações nunca vistas anteriormente. 
Isto mudou radicalmente e forma como as pessoas trabalham, estudam e se 
relacionam. Assim como outras áreas de conhecimento, a educação também pode 
tirar proveito do uso destas tecnologias e as escolas precisam estar também 
inseridas no mundo digital, como forma de possibilitar uma educação de maior 
qualidade. Então, este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo captar a 
percepção dos professores das escolas municipais de Fraiburgo quanto ao uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação na educação. Para tanto, foi 
desenvolvida uma pesquisa bibliográfica em busca de embasamento sobre o uso 
das TICs na educação, bem como dados de pesquisas desenvolvidas no Brasil que 
apontam o cenário de utilização destas tecnologias nas escolas brasileiras. Da 
mesma forma, uma pesquisa de campo foi desenvolvida com os professores do 
município de Fraiburgo, onde, através do Google Formulário, foram coletados dados 
da sua percepção quanto à utilização das TICs na educação. A partir de um universo 
de 110 professores e com 29,09% de respostas obtidas foi possível identificar que, a 
despeito da necessidade de uma discussão em nível de projeto pedagógico das 
escolhas sobre a adoção das TICS na educação, a maioria dos professores tem 
buscado capacitação por conta própria com vistas a inclusão das tecnologias nas 
suas disciplinas, que eles têm usado os laboratórios de informática em suas 
atividades e que eles compreendem a importância da utilização destas tecnologias 
em sala de aula. Por outro lado, apontam como empecilho para a adoção das 
tecnologias nas escolas o número insuficiente de computadores, ausência de 
suporte técnico e falta de capacitação dos professores. 
     
Palavras-chave: TICs. Educação. Ensino-Aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

From the dissemination of Information and Communication Technologies in society, 
the world is undergoing changes never seen before. This has radically changed the 
way people work, study and relate. Like other areas of knowledge, education can 
also take advantage of the use of these technologies and schools must also be 
inserted in the digital world, as a way to enable higher quality education. In this 
context, this course conclusion work aims to present the perception of teachers from 
municipal schools in Fraiburgo regarding the use of Information and Communication 
Technologies in education. Therefore, a bibliographical research was developed in 
search of a basis on the use of ICTs in education, as well as data from research 
carried out in Brazil that point to the scenario of use of these technologies in Brazilian 
schools. In the same way, a field research was carried out with teachers in the city of 
Fraiburgo, where, through Google Form, data were collected on their perception 
regarding the use of ICTs in education. From a universe of 110 teachers and with 
29.09% of responses obtained, it was possible to identify that, despite the need for a 
discussion at the pedagogical project level of choices about the adoption of ICTs in 
education, most teachers have sought to training on their own with a view to 
including technologies in their disciplines, that they have used computer labs in their 
activities and that they understand the importance of using these technologies in the 
classroom. On the other hand, the insufficient number of computers, lack of technical 
support and lack of teacher training are pointed out as an obstacle to the adoption of 
technologies in schools 
. 
 
Keywords: TICs. Education. Teaching-Learning. 
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INTRODUÇÃO 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são recursos 

tecnológicos que tem se tornado recorrente na vida da sociedade e, na educação, 

possibilitam a automação e comunicação entre os professores e alunos, sendo, sua 

utilização, muito importante para melhorar a qualidade e a acessibilidade na 

educação, viabilizando uma melhoria na qualidade no ensino. “O uso generalizado 

das Tecnologias da Informação e Comunicação motivou profundas alterações na 

forma como a informação passou a ser produzida, difundida, armazenada e 

preservada” (FORMENTON ‘et al.,’ 2017, p. 83).  

A educação atualmente sofre alguns males que, em última instância, afetam o 

aprendizado dos alunos como currículos defasados, infraestrutura deficitária, 

professores desmotivados e com pouca capacitação, alunos desinteressados e sem 

autonomia, ambientes de ensino monótonos e pouco desafiadores ocasionando 

dispersão entre alunos e escola. Neste contexto, o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nas escolas pode ser um aliado para superar tais 

desafios.  

A implementação das tecnologias nas escolas tem se tornado um novo 

desafio para os professores pois a adaptação ao uso das TICs causa um grande 

impacto no cotidiano escolar, quer seja para professores, alunos e para a própria 

escola. 

O presente trabalho tem por objetivo levantar a percepção dos professores 

das escolas da rede municipal da cidade de Fraiburgo sobre a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação nas escolas e justifica-se pela 

necessidade de conhecer tal percepção como forma de pensar estratégias que 

possibilitem a inclusão destas tecnologias nas escolas. 

Para tanto, parte de uma pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa de campo 

com os professores as escolas da rede municipal de Fraiburgo. 

O trabalho está organizado em duas seções bibliográficas e na apresentação 

dos dados da pesquisa realizada. A primeira seção bibliográfica apresenta os 

conceitos ligados à Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, 

mostrando o processo evolutivo das tecnologias, a importância da mediação do 

professor na prática pedagógica e identifica a necessidade de capacitação dos 

professores. Na segunda seção bibliográfica são apresentados os resultados de 
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pesquisas realizadas sobre o uso das tecnologias na educação, mostrando dados 

que apresentam disparidade de regiões geográficas com acesso as tecnologias, as 

maneiras que os professores utilizam as TICs em suas aulas, o percentual de 

escolas brasileiras que fornecem capacitações aos profissionais e o crescimento 

pela busca do mundo digital no cenário atual em que o mundo está vivenciando. Em 

seguida, na seção de Resultados e Discussão, são apresentados os dados 

coletados com os professores da rede municipal de Fraiburgo. 

Por fim, são apresentadas conclusões e considerações finais sobre a 

percepção dos professores da rede municipal de Fraiburgo em relação ao uso dos 

recursos tecnológicos em sala de aula, em como um panorama nacional com 

relação ao uso das TICs na educação. 
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1 TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO 

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs são um conjunto de 

ferramentas tecnológicas que mudaram como a sociedade atual se comunica, se 

relaciona, trabalha, estuda e se diverte, e que tem potencial para contribuir com a 

integração de diversos recursos à educação, melhorar a qualidade e permitir 

avanços no ensino. Neste contexto, “não é só por parte dos docentes que deve 

haver uma adequação a essa sociedade mais tecnológica, mas também de todos 

aqueles que agem como corresponsáveis por uma educação de maior qualidade e 

contextualizada com o tempo em que vivemos” (SILVA; PRATES; RIBEIRO, 2017, p. 

110). 

1.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

O uso das novas Tecnologias da Informação e Comunicação na educação 

possibilitam uma comunicação imediata entre alunos e professores e a realização de 

pesquisas escolares obtém resultados de inúmeras fontes em questão de segundos, 

permitindo valorizar ainda mais o ensino e a qualidade da educação. Porém, muitas 

pessoas acham que o uso dos recursos tecnológicos é recente; mas pesquisadores 

americanos relataram que os recursos tecnológicos já eram adaptados há muitos 

anos:  

Após algumas pesquisas como as realizadas na Libary University of Kansas 
pelos jornalistas Benjamin Innes e Charles Wilson em seu artigo “The 
Learning Machines” para o New York times edição de 19 setembro de 2010, 
aponta alguns dados interessantes, pois quando falamos em Tecnologias 
da Informação e Comunicação - TIC na educação, logo pensamos em 
Tablets, Smartphones, netbooks etc. No entanto, a educação vive às voltas 
com as tecnologias desde 1650. Com aparatos como o Horn-Book (tratava-
se de uma madeira com impressos), utilizado para alfabetização de crianças 
e textos religiosos (era uma forma na época colonial de ajudar as crianças a 
aprender a ler e escrever). Entre 1850 a 1870 tivemos outro aparato 
curioso: o Ferule (tratava-se de uma espécie de espeto de madeira mais 
grosso, que servia como apontador/indicador) (BRUZZI, 2016, p. 447). 

Sendo assim, identifica-se a apropriação de recursos tecnológicos na 

educação já na década de 50, época em foi iniciado as vendas dos primeiros 

computadores. Conforme afirma Valente (1999, p. 1): 

A utilização de computadores na educação é tão remota quanto o advento 
comercial dos mesmos. Esse tipo de aplicação sempre foi um desafio para 
os pesquisadores preocupados com a disseminação dos computadores na 
nossa sociedade. Já em meados da década de 50, quando começaram a 
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ser comercializados os primeiros computadores com capacidade de 
programão e armazenamento de informação, apareceram as primeiras 
experiências do seu uso na educação. 

Neste contexto, a tecnologia, ao longo do tempo, se tornou muito presente na 

vida das pessoas, sempre com o intuito de facilitar o seu dia a dia, ganhando 

destaque também na educação, que está sempre em processo de evolução. Diante 

disso, vale ressaltar que a tecnologia se popularizou a partir do século XX: 

A década de 1990 foi marcada pela popularização do computador pessoal e 
da internet. Na mesma época, surgiram os termos TICs (Tecnologias da In-
formação e Comunicação) e TDICs, integrando as mídias digitais no conjun-
to de recursos tecnológicos de informação e comunicação (MACHADO, 
2016, p. 2). 

Desde os anos 90 as ferramentas tecnológicas são grandes aliadas para a 

aprendizagem dos alunos e professores, pois lhes dá apoio para suprir dúvidas e 

proporciona oportunidade de viajar no tempo, bem como um suporte para os 

planejamentos dos professores. Entende-se que educação, sociedade e tecnologia 

estão ligadas através de processos evolutivos, sendo assim sempre ocorrerá 

transformações que contribuam para a qualidade educacional (KLEIN ‘et al.,’ 2020).  

Vale ressaltar, neste contexto, o papel da nova geração, a qual se destaca 

quando o assunto é sobre a tecnologia: 

A Geração Z também tem sido chamada de “nativos digitais”, “Geração Net”, 
“egeneration”, “Homo sapiens digitalis”, “iGen”, “PostMillennials” entre outros 
nomes. Os nativos digitais são aqueles nascidos após 1995, quando o uso 
da internet se intensificou no globo e começaram a fazer parte do meio 
infantil tecnologias como WiFi, smartphones, tablets, jogos online e serviços 
virtuais de comunicação e socialização (MEIRINHOS, 2015 apud 
PASSERO, 2016, p. 2). 

O uso das Tecnologia da Informação e Comunicação chegou à educação 

através da Base Nacional Comum Curricular (TECNOLOGIAS, [2018?], n.p) que 

destaca a importância do professor ser um mediador do conhecimento: 

Uma discussão importante que se tem feito nos últimos anos e que vale 
destacar é que não se deve prezar somente pela utilização das tecnologias 
em si, mas sim pela reflexão crítica e pelo uso responsável. Assim, cabe 
aos professores trabalharem também conceitos relacionados a segurança 
na rede, cyberbullying, checagem de fatos (com ênfase nas famosas fake 
news) e informações e o uso da tecnologia como ferramenta de construção 
e compartilhamento de conhecimentos. Nesse cenário, o professor não 
precisa ser o detentor do conhecimento técnico sobre o uso das 
ferramentas disponíveis, mas sim o mediador que vai auxiliar os estudantes 
na reflexão sobre os melhores usos possíveis das TDICs.  
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O processo participativo dos alunos no uso das novas tecnologias é 

importante pois a nova geração já nasceu num mundo mais tecnológico. Quando os 

alunos participam é possível garantir um melhor aproveitamento das ferramentas 

tecnológicas disponíveis e as trocas de conhecimento facilitam a utilização das 

tecnologias.  

Uma nova prática pedagógica deverá mostrar que a utilização das TIC’s na 
escola precisa ser feita de maneira interativa e não apenas expositiva, ou 
seja, o aluno deve atuar sobre as tecnologias, interagindo, pesquisando, 
interpretando, refletindo, construindo e agregando conhecimentos. Ela inicia, 
mas vai muito além do uso das mídias para a simples exposição de 
conteúdo, como substitutos de cartazes ou da própria lousa (FREITAS; 
ALMEIDA, 2012, p. 32 apud BITTENCOURT; ALBINO, 2017, p. 210).  

Atualmente o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação tem sido 

essencial para garantir o direito à educação para todos, especialmente diante do 

atual cenário de pandemia do Corona vírus que tem impossibilitado inúmeros alunos 

e professores de estar em sala de aula presencialmente em função da necessidade 

de se manter o distanciamento social afim de evitar a proliferação deste vírus, que é 

uma “doença infectocontagiosa causada pelo Corona vírus da síndrome respiratória 

aguda grave 2 (SARS-CoV-2), do inglês severe acute respiratory syndrome-

associated coronavirus 2” (PIRES BRITO et al., 2020, p. 55).  

Diante deste cenário, Senhoras (2020, p. 33) destaca: 

A quebra de rotinas educativas tem sido objeto de estratégias de Ensino a 
Distância (EAD), as quais são existentes desde o final do século XIX e 
passaram a possuir maior relevância a partir do final do século XX conforme 
a difusão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), não 
obstante existam limitações relacionadas, seja ao uso em diferentes níveis, 
principalmente nas faixas etárias mais baixas do ensino fundamental e 
básico, seja à acessibilidade devido a problemas individuais de inclusão 
digital ou hardware ou a problemas estruturais dos backbones de redes em 
determinadas localidades. 

Desta maneira constata-se que, no decorrer dos anos, o acesso aos recursos 

tecnológicos foi aumentando e possibilitando um maior acesso das pessoas à 

informação. Porém, existe vários conceitos sobre as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação que sofrem alterações conforme as suas necessidades:  

As mudanças com relação aos conceitos estão ligadas ao desenvolvimento 
tecnológico, emergindo novas necessidades e formas de lidar com as TDICs 
no cotidiano. Nos anos 1980, a necessidade era compreender como utilizar 
o computador; no início da década de 1990, o uso das informações e das 
diferentes mídias. A partir de 1997, fala-se do letramento digital necessário 
para lidar com as ferramentas digitais e com a internet (SILVA; BEHAR, 
2019, p. 25). 
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O planeta está cada vez mais globalizado tornando o acesso as informações 

cada vez mais acessíveis. Neste contexto é possível notar alterações nas relações 

pessoais, ou seja, elas vivem altamente conectadas, sendo possível contato através 

de aplicativos com pessoas mais distantes (SANTOS ‘et al.,’ 2018). 

Portanto, Lima e Loureiro (2016, p. 2) ressaltam que “a escola e toda sua 

comunidade estão imersos em uma sociedade cibercultural cujas formações em 

geral não contemplam o uso das TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação)”. Conforme o relato dos autores, nota-se que existe uma necessidade 

de aperfeiçoamento por parte dos educadores para garantir o uso adequado destas 

novas tecnologias pois, quando elas são usadas corretamente, os resultados são 

positivos nos processos de ensino. 

São inúmeros os benefícios com o uso tecnológico na educação. Entretanto, 

é necessária uma nova postura dos professores pois as novas gerações já estão 

inseridas em um século que confronta o conhecimento básico em tecnologia com o 

avançado, que envolve conhecimento contínuo. Portanto os professores devem es-

tar capacitados nesta área. Conforme destaca Machado (2016, p. 1) “O Século XXI é 

marcado por mudanças significativas na educação e aprendizagem. O uso das Tec-

nologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) pelas gerações nascidas no 

final do século XX vem transformando o processo educacional”.  

Da mesma forma, destaca Stinghen (2016, n.p): 

Acredita-se que os recursos tecnológicos podem contribuir no processo de 
ensino e aprendizagem, possibilitando, ao educando, usufruir de uma maior 
gama de informações que auxiliem no conhecimento dos recursos disponí-
veis na escola. Assim, para concretizar o uso das TIC, como ferramenta pe-
dagógica, é necessário investimento na formação continuada. 

Nota-se que há dificuldades enfrentadas por outras gerações e alguns 

professores na utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação. Porém, 

para a geração do século XXI, esta é uma atividade normal pois, desde o 

nascimento, já estão acompanhando o avanço acelerado das tecnologias e suas 

disposições para conhecer as novas acessibilidades são mais rápidas e de fáceis 

compreensões, fazendo com que não sintam dificuldades em acompanhar as 

evoluções que estão sendo cada vez mais frequentes. 

Desta maneira, destaca Reis (2016, p. 31): 

As tecnologias de comunicação apresentam dilemas a sociedade. Por um 
lado, promovem o empoderamento do usuário ao dar-lhe voz. Por outro, 
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reforçam as desigualdades sociais ao excluir os que não possuem acesso a 
elas. Hoje não há sentido em aprofundar os estudos sobre as teorias da 
comunicação sem levar em consideração as teorias da sociedade, as 
relações sociais, políticas e econômicas que circulam. 

Sabe-se que hoje no Brasil ainda existe muita desigualdade na aquisição de 

equipamento e tecnologias por parte de algumas famílias. Entretanto, nas escolas 

esses alunos conseguem ter contato com computadores (salas informatizadas), 

lousas digitais e data show. As tecnologias têm grande influência no processo 

educacional, pois é um grande suporte para os professores e alunos, tornando as 

aulas mais atrativas, requerendo, entretanto, conhecimentos e habilidades dos 

professores. Sendo assim vale destacar: 

A presença das TICs na educação possibilita novas perspectivas sobre o 
processo de ensino e aprendizagem, fazendo com que os próprios 
professores tenham que buscar novas habilidades e competências, pois não 
podem negligenciar o fato de que as tecnologias estão presentes na vida 
dos alunos e influenciam a forma como eles aprendem (ANDRADE, 2019, p. 
10).  

Apesar da busca de aperfeiçoamento existem ainda muitas barreiras para o 

uso efetivo das tecnologias no ensino. A mais comum neste novo cenário é a falta de 

capacitações dos profissionais: muitos utilizavam recursos tecnológicos para 

aperfeiçoar seu trabalho, mas atualmente esses recursos estão tão presentes que 

requerem habilidades e formação contínua para garantir um aprendizado 

significativo. 

Os autores Schuhmacher, Alves Filho e Schuhmacher (2017, p. 565) 

ressaltam: 

• As concepções que ocasionam barreiras à utilização das TIC no processo 
de ensino não devem ser consideradas como naturais, mas ocorridas em 
processos de ensino e aprendizagens anteriores (dos professores);              
• O aparecimento de obstáculos ao uso das TIC, no processo ensino-
aprendizagem, deve ser percebido como uma nova linha de pesquisa que 
permite a produção de conhecimentos e avanços no campo didático;            
• O obstáculo deve ser imaginado como sendo o nó de uma rede resistente, 
sendo que o obstáculo epistemológico se apresenta, frequentemente, em 
obstáculos de outras origens, notadamente didáticas. 

Apesar das dificuldades vividas no dia a dia, no atual cenário pelo qual o 

mundo está passando é possível observar alguns contratempos encontrados no 

cotidiano dos professores na utilização das TICs. Esses profissionais devem 

reconhecer a necessidade de utilizar as tecnologias como ferramentas pedagógicas 

nas escolas e que a percepção deles sobre a inovação torna as aulas mais 
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produtivas. O mundo todo teve que se adaptar com as novas medidas de proteção 

para prevenir o contágio do Corona vírus, neste contexto a educação optou pelas 

aulas remotas ou EaD: 

O Ensino Remoto ou Aula Remota se configura então, como uma modalida-
de de ensino ou aula que pressupõe o distanciamento geográfico de profes-
sores e estudantes e vem sendo adotada nos diferentes níveis de ensino, 
por instituições educacionais no mundo todo, em função das restrições im-
postas pelo COVID-19, que impossibilita a presença física de estudantes e 
professores nos espaços geográficos das instituições educacionais (MO-
REIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 8). 

Apesar da educação estar passando por esse novo desafio, o professor não 

deixou de exercer seu papel como educador e assumiu a responsabilidade de 

superar seus limites e se reinventar afim de suprir todas as necessidades e dúvidas 

de seus alunos.  Souza Santos e Bernardinho de Campos (2016, p. 71) destacam: 

É trivial ressaltar que a profissão docente é uma das principais funções e 
peça-chave no desenvolvimento das sociedades modernas, pois o seu 
exercício é central no contexto cultural, político e econômico das nações, 
tendo em vista que a escolarização continua sendo a principal forma de 
socialização e formação das sociedades modernas ocidentais. Sendo 
assim, ser professor, no contexto societário atual, demanda formação 
prolongada, de alto nível e em conformidade com o exercício pleno da 
função docente. 

Os novos métodos adotados na educação fizeram com que os profissionais 

buscassem conhecimentos tecnológicos e descobrissem ferramentas que em dias 

normais não seriam lembradas, de modo a contribuir com a melhoria da qualidade 

do ensino. 

Para Moreira e Schlemmer (2020, p. 27): 

Com efeito a mudança de paradigma e de filosofia educacional, para uma 
educação digital em rede, exige uma política ativa de formação docente, de 
apropriação digital, a fim de proporcionar a criação e o desenvolvimento de 
metodologias e práticas pedagógicas, mais coerentes com esse tempo 
histórico e social e que considerem as especificidades e potencialidades 
dos novos meios, a fim de propiciar acréscimo em termos de qualidade, por 
meio de programas de formação/qualificação com TD conectivas, nos quais 
cada um pode se transformar num co-produtor, contribuindo para fazer 
emergir novas ecologias educacionais. 

Com a nova era digital as formas de utilização das tecnologias e ferramentas 

são inúmeras e com o passar do tempo irão surgir novos métodos de utilização. “As 

TIC são potencializadoras de aprendizagens, democratizam o acesso à informação, 

ampliam a relação da tecnologia como recurso pedagógico e proporcionam maior 

envolvimento dos alunos na realização das atividades didáticas” (PRAIS; ROSA, 
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2017, p. 203). Atualmente muitos profissionais estão utilizando como uma forma de 

aprendizado as aulas invertidas, onde o professor questiona os alunos e os 

impulsiona a serem investigadores de algum assunto e os estimula a solucionar 

problemas, possibilitando que o aluno adquira autossuficiência e, 

consequentemente, terá uma aprendizagem mais eficaz. Valente (2018, p. 78) 

explicita que:  

Na abordagem sala de aula invertida, o conteúdo e as instruções recebidas 
são estudadas on-line, antes de o aluno frequentar a aula, usando as TDIC, 
mais especialmente, os ambientes virtuais de aprendizagem. A sala de aula 
torna-se o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, realizando 
atividades práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em 
grupo e laboratórios. No entanto, o fato de as atividades que o estudante 
realiza on-line poderem ser registradas no ambiente virtual de 
aprendizagem cria a oportunidade para o professor fazer um diagnóstico 
preciso do que o aprendiz foi capaz de realizar, as dificuldades encontradas, 
seus interesses e as estratégias de aprendizagem utilizadas. Com base 
nessas informações, o professor, juntamente com o aluno, pode sugerir 
atividades e criar situações de aprendizagens totalmente personalizadas. 

Outro método que está sendo utilizado como aliado na educação é a 

gamificação no processo de ensino que é uma prática utilizada por diversos 

profissionais da educação. Seu principal objetivo é formular problemas, 

questionamentos e desafios para os alunos através de plataformas digitais que são 

de fáceis acessos (FARDO, 2013). Esse método possibilita que o aluno possa 

adquirir conhecimento de forma mais lúdica, através de jogos e brincadeiras capazes 

de complementar as disciplinas, sem perder a qualidade de ensino. Vale ressaltar: 

A gamificação é um fenômeno emergente, que deriva diretamente da 
popularização e popularidade dos games, e de suas capacidades 
intrínsecas de motivar a ação, resolver problemas e potencializar 
aprendizagens nas mais diversas áreas do conhecimento e da vida dos 
indivíduos (FARDO, 2013, p. 2). 

Através da gamificação é possível identificar a curiosidade e interesse do 

aluno, pois este método permite que ele possa participar ativamente na construção 

de soluções de problemas propostos, sempre com a intervenção do professor, que 

irá direcionar os alunos e, juntos, irão aprofundar os temas. Esta nova forma de 

ensino foi inserida na área educacional porque era visível a falta de interesse dos 

alunos, desta maneira foi possível mudar o cenário ampliando o nível de 

aprendizado (JAPIASSU; RACHED, 2020). 

Outra forma de utilização das tecnologias são os aplicativos educacionais que 

são ferramentas muito utilizadas no dia a dia pois promovem a interação do 
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indivíduo com o mundo. Sonego e Behar (2015, p. 523) explanam:  

Dentre os App, encontram-se os que são desenvolvidos com intuito de 
fortalecer o processo de ensino e de aprendizagem em qualquer hora e 
local, dentro ou fora do âmbito escolar. [...] Os dispositivos móveis possuem 
um significativo número de aplicativos liberados para download a partir da 
loja de App que o próprio aparelho dispõe. Destes, existem na modalidade 
pago e gratuito que podem ser adotados como uma ferramenta mediadora 
na aprendizagem. 

Entende-se que envolver o aluno em pesquisas sobre novas plataformas 

digitais é essencial, existindo diversos app gratuitos que podem contribuir 

significativamente na aquisição do conhecimento mediado pelo professor.  

Também deve-se destacar a utilização dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) no processo de inclusão de novas plataformas digitais e 

recursos tecnológicos: 

O AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem possibilita o desenvolvimento de 
atividades no tempo, espaço e ritmo de forma mais flexível. Fornece aos 
professores a possibilidade de criar e conduzir cursos a distância, através 
de atividades que exigem a ação do aluno, como materiais para consulta, 
atividades de avaliação e formação, seguindo o plano de ensino (FRANÇA, 
2013, p. 20). 

Este ambiente virtual permite aumentar a qualidade do ensino a distância, 

pois possibilita que o professor e o aluno consigam manter contato através do 

acesso aos conteúdos, aulas gravadas e explicações, tornando assim as aulas mais 

produtivas e de fácil compreensão. Da mesma forma, os AVA também podem ser 

usados como suporte ao ensino presencial. 

De uma forma geral, um AVA possui funcionalidades que propiciam intera-
ções síncrona (em tempo real) e assíncrona (em tempo diferido) entre os 
seus usuários, possibilitando coordenar atividades e também organizar e 
animar grupos de trabalho. As interações podem ocorrer em tempo real (ba-
te-papo ou videoconferência) ou por meio de mensagens ou fóruns de dis-
cussão. Esses espaços dialógicos de troca permitem que o aluno tenha 
contato com os materiais nos quais são mediados os conhecimentos, com o 
professor e com pares, por meio de uma sala de aula virtual, em qualquer 
lugar e a qualquer momento (GOMES; PIMENTEL, 2021, n.p).  

Entretanto, para que se possa usufruir todo esse suporte que o AVA proporci-

ona se requer aperfeiçoamento e buscas contínuas dos profissionais. Ou seja, “Os 

AVA, como sistemas de comunicação que se fundamentam nas TIC, são recursos 

que visam a aperfeiçoar a mediação do processo educativo” (ALONSO; SILVA; MA-

CIEL, 2012, p. 79), permitindo um aumento na interatividade entre aluno e professor. 

Através desse suporte o aluno pode obter uma melhor compreensão do conteúdo: 
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A estrutura ideal de um AVA é com foco na aprendizagem, interação, cons-
trução do conhecimento e no desenvolvimento de potencialidades dos parti-
cipantes envolvidos. É um espaço educacional virtual que possibilita a inte-
gração de múltiplas linguagens, mídias e atividades mediadas pelas TICs – 
Tecnologias da Informação e Comunicação (FRANÇA, 2013, p. 20). 

É notório que a presença de alguns equipamentos em sala de aula, além de 

fornecer acessibilidade aos conteúdos, instiga o aluno a pesquisar e fazer 

questionamentos que enriquecem o aprendizado programado pelo professor. 

Laboratórios de informática, notebooks, tablets, netbooks, blogs, chats, 
grupos de discussão, e-books, redes sociais e ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVA), por exemplo, passaram a fazer parte de uma nova 
realidade que, somada aos tradicionais meios de comunicação, incorporam 
uma nova ampliação da informação e do conhecimento (GENOVEZ ‘et al.,’ 
2014, p. 31). 

 Neste sentido convém ressaltar também a importância dos tablets como 

ferramenta tecnológica aliado há educação. Mesquita (2019, p. 17) ressalta: 

O recurso tecnológico do tablet traz um novo olhar a aula, a turma pode 
fazer pesquisas, assistir vídeos, acessar o dicionário, se desprendendo um 
pouco do método tradicional e fazendo parte de um espaço inovador. 
Aumentando também a produtividade no aprender já que as crianças 
acessam a ferramenta com mais facilidade.    

Sendo assim, fica evidente o quanto a tecnologia, através de suas 

ferramentas, plataformas e app fazem o diferencial no processo de ensino, conforme 

Joly (2004, p. 173) ressalta: 

O desenvolvimento da sociedade informatizada tem exigido das pessoas 
padrões de comportamento adaptados aos novos recursos informatizados. 
Isto implica em adquirir habilidades e conhecimentos necessários para 
operar um computador em qualquer situação funcional da vida diária, 
visando à aplicação, comunicação, busca de informação ou solução de 
problemas. 

Neste sentido, entende-se que o uso das tecnologias proporciona uma 

adequação na aquisição de conhecimento, oferecendo aos alunos e professores 

diversas ferramentas que favorecendo e permitem uma educação de qualidade, 

conforme Santo et al. (2019, p. 5): 

O ciberespaço proporciona inovadores cenários de aprendizagem nos seus 
diversos ambientes hiperconectados, cabendo à equipe docente buscar 
possibilidades para que o processo de ensino e aprendizagem alcance os 
objetivos propostos e, sobretudo, desenvolva as competências desejadas, 
especialmente nos contextos de ensino híbridos ou digitais. 

Portanto a educação estará cada vez mais mediada pelo avanço tecnológico, 



21 
 

evidenciando um papel diferente para o professor, visto que o mesmo não será 

substituído ou negligenciado, mas irá torná-lo um mediador na utilização 

responsável desses recursos. Neste contexto, Correia et al. (2020, p. 8) explana: 

É fundamental pensar a mediação pedagógica como parte de um processo, 
considerando os estímulos mediadores propostos como também uma 
atenção especial com relação às práticas dos estudantes, sem falar da 
intencionalidade existente nas propositivas das tarefas.  

Visto isso, entende-se que é importantíssimo a utilização das tecnologias de 

maneira consciente, de modo a proporcionar aos alunos e professores formas de 

superar as dificuldades encontradas em sala de aula. A mudança tecnológica é 

constante e requer um acompanhamento continuo pois a atual realidade mostra que 

a educação só tem a ganhar com estas novas tecnologias, que estão vinculadas no 

cotidiano de todos (CZESZAK ‘et al.,’ 2020). 

Por fim, os espaços virtuais de aprendizagem fornecem planejamento 

organização e estrutura aos alunos e professores, tendo por finalidade favorecer o 

processo educativo. As aulas EaD e as TICs e TDICs estarão, no contexto atual, 

cada vez mais presentes no dia a dia nas escolas e na vida dos cidadãos 

(FERNANDES; SCHERER, 2020).  

1.2 PERCEPÇÕES QUANTO AO USO DAS TICS NA EDUCAÇÃO 

O mundo tecnológico não para de evoluir. Este processo é acelerado e exige 

que a sociedade e a educação acompanhem essa evolução continuamente, pois os 

benefícios que a tecnologia pode proporcionar para uma educação de qualidade, 

são enormes. Neste contexto, dados mostram o crescimento dos acessos ao mundo 

digital. 

A IDC afirma que o universo digital está dobrando a cada dois anos. Em 
2013, eram 4,4 trilhões de gigabytes no planeta. Esse número deve crescer 
para 44 trilhões de gigabytes até 2020; ou seja, vai se multiplicar por 
dez. No Brasil, o volume de dados deve ir de 212 bilhões de gigabytes em 
2013 para 1.600 bilhões de gigabytes em 2020. Isso representa crescimento 
de 7,5 vezes. Esses números passam a impressão de que o crescimento do 
universo digital é mais lento no Brasil que no resto do mundo (GREGO, 
2014, n.p). 

Com este crescimento tecnológico é possível diagnosticar que as Tecnologias 

de Informação e Comunicação proporcionarão aos professores diversas 

possibilidades que auxiliam na prática pedagógica. Para captar as formas de 

utilização das TICS na educação, pesquisadores do CETIC (Centro Regional de 
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Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação) desenvolvem 

pesquisas para monitorar o uso das TICs na educação nos últimos anos. 

O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br) tem a missão de monitorar a adoção das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC) no Brasil. Criado em 2005, o Cetic.br é 
um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 
(NIC.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br) (CETIC.BR, 
2021, n.p). 

Assim, as pesquisas desenvolvidas pelo CETIC têm por objetivo: 

Investigar o acesso, o uso e a apropriação das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) nas escolas públicas e particulares brasileiras de Ensino 
Fundamental e Médio, com um enfoque para o uso destes recursos por 
alunos e professores em atividades de ensino e de aprendizagem 
(CETIC.BR, 2021, n.p).  

No contexto das pesquisas realizadas pelo CETIC, um primeiro indicador 

levantado diz respeito às regiões brasileiras e as porcentagens de estudantes que 

utilizaram à internet nos últimos três meses anteriores a pesquisa, realizada no ano 

de 2019. 

Em se tratando da população de alunos da Educação Básica, em 2019, a 
proporção de alunos usuários de Internet, ou seja, aqueles que haviam 
utilizado a rede nos três meses anteriores à realização da pesquisa, era de 
83%. Os dados da TIC Educação 2019 apontam ainda a persistência das 
desigualdades de acesso entre alunos por região: Sudeste (88%), Sul (87%) 
e Centro-Oeste (86%) apresentaram as maiores proporções de alunos 
usuários de Internet, enquanto Nordeste e Norte registraram dados 
inferiores, com 78% e 73% de alunos conectados, respectivamente 
(PESQUISA, 2019, p. 82). 

Estes dados mostram uma desigualdade em questões de acessibilidade, 

principalmente nas regiões Nordeste e Norte, ou seja, muitos alunos ainda não têm 

acesso ao universo tecnológico e, consequentemente, os professores não tem o 

suporte necessário para a inclusão das tecnologias em suas aulas. De acordo com 

Cavallin (2020, n.p): 

Atualmente 3,6 bilhões de pessoas no mundo não tem acesso à internet, de 
acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas). No Brasil, segundo 
dados obtidos entre outubro de 2019 e março de 2020 pela pesquisa TIC 
Educação, apenas 14% das escolas públicas urbanas e 64% das 
particulares urbanas tinham acesso a ambientes virtuais de aprendizagem. 
Outro levantamento do Cetic.br, o TIC Kids Online Brasil, divulgado no 
último mês de junho, apontou que 4,8 milhões de crianças e adolescentes 
de 9 a 17 anos de idade vivem em domicílios sem acesso à internet. 

Neste contexto, as transformações que ocorrem no mundo tecnológico são 
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impactantes e nesse processo encontram-se diversas barreiras e desafios. De toda 

forma, elas têm potencial para tornar o ensino cada vez mais dinâmico e atrativo, 

sendo, o professor, o mediador do conhecimento que deve tornar essas mudanças 

suas aliadas para a construção do conhecimento de seus alunos. No entanto, muitos 

profissionais ainda não tem o domínio necessário do mundo virtual, o que requer 

mais buscas por novos conhecimentos, afim de contribuir na aprendizagem dos 

alunos (SILVA, 2020). 

Assim, verifica-se uma porcentagem ainda alta dos profissionais da educação 

da rede pública que não realizaram atividades utilizando a internet através de 

computador por falta de equipamentos ou estrutura: já na escola privada essa 

porcentagem foi baixa. 

[...] em 2019, 74% dos professores de escolas públicas urbanas afirmaram 
que a presença de equipamentos obsoletos e ultrapassados nas escolas di-
ficultava muito o uso de tecnologias digitais com os alunos. Já a proporção 
de docentes que citou a insuficiência de computadores conectados à Inter-
net como barreira para o uso de tecnologias com os alunos foi de 78%. A 
baixa qualidade da conexão à Internet foi um fator de dificuldade citado por 
70% dos professores da rede pública, percentual que, entre os professores 
que lecionam em escolas particulares, foi de 33% (PESQUISA, 2019, p. 95-
96).  

Tais dados mostram que a educação precisa de suporte para poder incluir a 

tecnologia na prática educativa nas escolas, principalmente com equipamentos e 

conexão suficiente para suprir todas as necessidades da instituição de ensino. O 

Gráfico 1 identifica os métodos utilizados pelos professores para adquirirem mais 

conhecimento do mundo digital.  
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Gráfico 1 – Professores de escolas urbanas, por forma de aprendizagem e atualização sobre o uso 

de computador e internet (2015 e 2019) 

 
Fonte: Pesquisa (2019, p. 92). 

Conforme dados do Gráfico 1 é possível identificar que, no ano de 2019, 93% 

de professores da rede pública e 94% de professores da rede privada foram em 

busca de novos conhecimentos tecnológicos sozinhos. Da mesma forma, neste novo 

contexto tecnológico, é importante destacar, que não basta apenas usar as 

tecnologias; os profissionais devem estar capacitados para o uso das novas 

ferramentas, as quais facilitam o ensino (PESQUISA, 2019). 

A qualificação possibilita que os profissionais tornem suas aulas mais atrativas 

e dinâmicas, pois os alunos deste século já têm o domínio tecnológico que muitos 

professores ainda não têm. Portanto o professor deve estar sempre se atualizando 

para que, junto do aluno, possam trocar experiências e fazerem novas descobertas 

sobre o mundo digital (RAMALHO, 2020). 

Outros dados levantados pelas pesquisas identificam percentuais de 

professores que atuam em escolas urbanas que participaram de cursos ou palestras 

sobre o uso de tecnologias em atividades pedagógicas no ano de 2019, conforme 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Participação dos professores em cursos, debates, palestras sobre o uso de tecnologias 

em atividade pedagógicas, nos últimos 12 meses. 

Fonte: Pesquisa (2019, n.p). 

Os resultados apresentados no Gráfico 2 mostram que as escolas privadas 

estão à frente das escolas públicas, pois têm sido feito um investimento maior na 

qualificação desses profissionais tornando assim o ensino mais enriquecido. Já as 

escolas públicas aparecem com um percentual baixo, ocasionando uma limitação na 

utilização das ferramentas tecnológicas na prática pedagógica (PESQUISA, 2019).   

Ainda nesta perspectiva, as pesquisas desenvolvidas mostram que os 

profissionais sentem a necessidade de cursos que facilitem a utilização das 

tecnologias em sala de aula: 

Em 2019, a ausência de um curso específico sobre o uso de tecnologias em 
atividades pedagógicas foi citada por 59% dos professores que lecionam em 
escolas públicas urbanas e por 29% dos professores que lecionam em 
escolas particulares como um fator que dificulta muito o uso de tecnologias 
nas atividades com os alunos (PESQUISA, 2019, p. 93). 

Assim, cabe ao professor estar em constante atualização pois vivemos em um 

mundo que está em transformações tecnológicas constantes, sendo assim o 

conhecimento e habilidades devem ser desenvolvidos continuamente para que seja 

possível acompanhar esta geração já inserida na era digital:  

A educação midiática pode ser um desafio potencializado para países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que precisam transpor as 
barreiras da Educação Básica para chegar a um ambiente no qual os 
indivíduos tenham a chance de usufruir das novas tecnologias, 
compreender e participar das discussões realizadas nesses espaços – o 
que só poderá ser feito unindo esforços do incentivo público e capacitação 
de profissionais para levarem tal conhecimento à juventude (PESQUISA, 
2019, p. 119). 



26 
 

A pesquisa realizada no ano de 2019 levantou percentuais sobre os cursos 

que foram disponibilizados aos professionais da educação visando um 

aperfeiçoamento na área tecnológica. Os dados são apresentados no Gráfico 3.  

Gráfico 3 – Professores de escolas urbanas, por modo de acesso ao curso de formação. 

 

Fonte: Pesquisa (2019, p. 89). 

O Gráfico 3 mostra que 27% de profissionais de escolas públicas estaduais 

receberam treinamentos pelo governo ou secretaria de educação, e 24% de escolas 

particulares tiveram formação oferecidos pela instituição de ensino, poucos foram 

em busca de aperfeiçoamento, os demais dados mostram índices baixos de acesso 

a capacitações (PESQUISA, 2019). Entretanto, os profissionais que buscaram 

aperfeiçoamento por conta própria priorizam o uso onde apresentam mais 

dificuldades, conforme a pesquisa mostra.  

Entre os temas de interesse dos professores na busca por cursos e 
palestras, os mais citados são o uso de tecnologias em sua própria 
disciplina de atuação (65%), o uso de tecnologias em novas práticas de 
ensino (65%) e formas de orientar os alunos sobre o uso seguro do 
computador, da internet e do celular (57%) (GRINER, 2020, n.p).  

Neste contexto de aperfeiçoamento dos professores, existem várias formas 

para aprimorar o conhecimento e pesquisas mostram dados sobre as buscas online 

como suporte para desenvolver as habilidades tecnológicas. “O aprendizado a partir 

de vídeos e tutoriais online passou de 59%, em 2015, para 75%, em 2018, 

percentuais semelhantes entre professores que lecionam em escolas públicas e 

particulares” (TIC, 2018, n.p). Tais dados apontam que os profissionais estão 
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percebendo o quão necessário é estar atualizado e que estão em busca de 

aperfeiçoamento.  

Entre os anos de 2015 a 2019, verificou-se um crescimento no interesse dos 

profissionais da educação em estar acompanhando a evolução das TICs na 

educação. Dados mostram que, “51% dos professores fizeram cursos de educação 

a distância, nos três meses anteriores à realização da pesquisa” (PESQUISA, 2019, 

n.p). Dentre esses profissionais, “82% dos professores que lecionam em escolas 

urbanas afirmaram utilizar a Internet para desenvolver ou aprimorar conhecimentos 

sobre o uso de tecnologias nos processos de ensino e de aprendizagem, nos três 

meses anteriores à realização da pesquisa” (PESQUISA, 2019, n.p). 

As tecnologias proporcionam uma transformação e enriquecem as aulas, 

possibilitando ao aluno uma maior fixação e compreensão do conteúdo, pois a 

inclusão do uso tecnológico instiga o interesse e a curiosidade dos estudantes. 

Apesar de muitos professores não terem acesso a capacitações frequentes, 

pesquisas afirmam que os profissionais foram em busca de maneiras ou estratégias 

que facilitassem o uso dessas ferramentas nas suas aulas (SILVA, 2020). Sendo 

assim, buscaram alternativas que os ajudassem a incluir as TICs nas aulas.  

De acordo com a TIC Educação, 90% dos professores afirmaram que 
aprenderam sozinhos a usar as tecnologias, 87% deles buscaram orientação 
dos parentes e familiares e 82% procuraram a ajuda dos pares. A busca por 
vídeos e tutoriais on-line sobre o uso das TIC nas práticas pedagógicas 
cresceu 16 pontos percentuais entre 2015 (59%) e 2018 (75%) (ALMEIDA, 
2019, n.p). 

Apesar de ocorrer um aumento do interesse dos profissionais em aprender a 

utilizar as TICs, identifica-se ainda que poucas escolas têm conexão e algumas ainda 

estão desconectadas ou tem acessos limitados, ocasionando problemas para a 

obtenção de bons resultados no ensino. 

Segundo dados do Censo Escolar, embora as escolas do ensino médio 
aparentemente tenham avançado em direção à universalização do acesso à 
internet, 38% das escolas de anos iniciais e 20,5% das escolas de anos 
finais ainda estão desconectadas. Quando o assunto é velocidade, um 
estudo do Comitê Gestor da Internet no Brasil também indica que 45% das 
escolas públicas ainda não ultrapassaram 4 Mega (XALINGO, 2018, n.p). 

Sabe-se que muito brasileiros tem acessibilidade às tecnologias. Porém 

pesquisas mostram que no mundo ainda existem muitas desigualdades sociais e 

muitos brasileiros ainda não tem acesso à internet ou sua conexão é ruim, enquanto 

outros não tem equipamentos. Os índices mais baixos de utilização tecnologias são 
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localizados nas regiões Nordeste e Norte do país, afetando a área educacional, a 

qual deveria estar sempre em sintonia com as novidades que proporcionam uma 

qualidade na educação (IBGE, 2019).  

Entre os brasileiros com 10 anos ou mais de idade, a utilização da Internet 
subiu de 74,7%, em 2018, para 78,3%, em 2019, segundo dados coletados 
no período de referência da pesquisa. Como nos anos anteriores, os 
menores percentuais de pessoas que utilizaram a Internet foram 
observados na Região Nordeste (68,6%) e na Região Norte (69,2%) (IBGE, 
2019, n.p). 

Além de existir determinadas regiões com índices baixos na conexão com a 

internet, dados mostram as divisões de classes sociais e os percentuais de cidadãos 

que utilizam a internet para atividades diárias tais como e trabalho e estudo, bem 

como a realidade da desigualdade social:  

Apenas 33% dos internautas realizaram atividades de trabalho na internet e 
40% estudam por conta própria pela internet. Quando o recorte é por classe, 
a diferença é gritante: 66% de membros da classe A realizaram atividades 
de trabalho pela internet, enquanto esse número cai para 18% nas classes 
D e E. O mesmo vale para estudos: 60% para a classe A e 27% para D e E. 
Enquanto isso, 92% dos internautas brasileiros enviaram mensagens por 
aplicativos como o WhatsApp (ESTADÃO CONTEÚDO, 2020, n.p). 

Esses dados mostram a realidade vivida por diversos alunos em pleno século 

XXI, ou seja, a divisão de classes impossibilita o acesso de muitos cidadãos ao 

mundo digital, ocasionando muitas vezes a evasão escolar por falta de igualdade ou 

até mesmo pela falta de direitos aproximados aos que alunos de classes altas tem, 

em acesso e estrutura adequada. A população mais vulnerável de classes D e E 

encontram-se no Nordeste e o recorde em conexões ficou concentrada na região Sul 

(CRUZ, 2019).  

Neste mesmo contexto, o Gráfico 4 mostra o porcentual de pessoas com 

acesso à internet nas regiões Brasileiras. 
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Gráfico 4 – Pessoas que utilização a internet conforme faixa etária. 

 
Fonte: IBGE (2019, n.p) 

Os dados do Gráfico 4 mostram as faixas etárias que tiveram maior e menor 

índice de acesso à Internet: em 2018, o grupo com maior acesso foi de 20 a 24 

anos, com 91,0%, e o menor acesso foi o grupo de 60 anos ou mais, com 38,7%. 

Em 2019, o grupo com maior acesso foi de 20 a 24 anos com 92,7%, e o menor foi 

de 60 anos ou mais, com 45,0% (IBGE, 2019). 

Com o avanço tecnológico as pesquisas mostram que, apesar de muitos 

brasileiros sofrerem pela falta de internet, equipamentos, estruturas nas escolas e 

condições financeiras, ainda é possível verificar o aumento pela busca da utilização 

das tecnologias. Dados registrados no ano de 2021 apontam que a maioria dos 

alunos que não tinham acesso à internet em 2019, eram estudantes de escolas 

públicas de classes sociais mais baixas, sendo que os acessos mais precários se 

concentraram nas escolas públicas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. O celular 

foi o aparelho mais utilizados pelos estudantes brasileiros: porém somente 64,8% 

dos alunos tinham os aparelhos e alguns conseguiam utilizar o equipamento de seus 

familiares para a realização de atividades remotas. Os acessos à internet foram 

altos, mas sabe-se que muitos jovens não tiveram a oportunidade de usufruir as 

mesmas oportunidades que outros, por não terem condições financeiras ou porque 

não sabiam acessar a rede (BARROS, 2021).  

Através de dados do censo identifica-se também um aumento no uso das 

tecnologias em casa. Por mais precária que seja a conexão, verificou-se um 

aumento na procura pelo mundo digital: 
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De 2018 para 2019, o percentual de domicílios em que havia utilização da 
internet subiu de 79,1% para 82,7%, um aumento de 3,6 pontos 
percentuais. Mesmo assim, em 2019, em 12,6 milhões domicílios do país 
não havia internet, devido à falta de interesse (32,9%), ao serviço de acesso 
ser considerado caro (26,2%) ou por nenhum morador saber usar a internet 
(25,7%). Os dados são da PNAD contínua do IBGE que, no 4º trimestre de 
2019, pesquisou o acesso à tecnologia da informação e comunicação (TIC) 
(PNAD, 2021, n.p). 

Os percentuais de cidadãos no mundo digital oscilam anos após anos e as 

buscas por inovações das TICs na educação são inúmeras, pois proporcionam maior 

qualidade no ensino. Neste sentido muitas empresas investem em estudos que 

viabilizam a construção de novos métodos digitais com objetivo de contribuir e 

aprimorar os ambientes educacionais, como o novo modelo de inclusão das 

tecnologias na educação Brasileira conhecido por STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics - Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), cujo 

objetivo visa unir todas as disciplinas de maneira interdisciplinar e fazer uma 

conexão entre elas, respeitando a realidade dos estudantes. A primeira instituição 

que agregou este método em sua grade curricular foi o SESI, em 2014, mas o 

modelo ainda é pouco conhecido no Brasil, quando comparado aos outros países 

(ALVAREZ, 2018).  

O momento vivenciado no Brasil e em outros países desde o ano de 2019 fez 

com que a era digital se tornasse mais presente na vida e no cotidiano das pessoas. 

Até o momento, a Pandemia de COVID 19 proporcionou uma reviravolta na vida de 

muitas pessoas, principalmente dos estudantes que tiveram que viver uma nova 

realidade na educação. Incluir as tecnologias no dia a dia dos alunos foi muito 

significante, visto que a maioria já estava inserido no mundo digital, porém não 

estavam direcionados aos estudos. 

As crianças e adolescentes da atualidade não passam mais pelo processo 
de integração às novas tecnologias, eles já nascem imersos no mundo 
digital, são os chamados “nativos digitais”. Aqueles que, em paralelo aos 
primeiros passos, já mantêm o contato com aparatos tecnológicos como 
smartphones, tablets etc., desde bebês (GRINER, 2020, n.p). 

Segundo Marques (2021, n.p) “O número total de 5,1milhões sem acesso à 

escola é próximo ao que o Brasil registrava 20 nos atrás, em 2000”. O problema 

principal neste momento é a evasão escolar ocasionado pela falta de acessibilidade 

digital, pois todos não esperavam que o país passasse por um momento tão difícil. 

Entretanto verificou-se que no período de 2020 a 2021, ocorreu um recorde 
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nos pontos de acesso à internet em nível mundial tornando assim um marco 

histórico de acessos. 

O IX.br, um dos maiores conjuntos de Pontos de Troca de Tráfego Internet 
(PTT) do mundo, bateu novo recorde histórico no dia 7 de março ao atingir 
pico de troca de tráfego de 16 Tbit/s. A marca, única no planeta, representa 
um crescimento de 60% na comparação com o número registrado em 
março de 2020. Iniciativa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e 
do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), o IX.br 
(Brasil Internet Exchange) implanta e promove infraestrutura necessária 
para a interconexão direta entre as redes que compõem a Internet no Brasil 
(IX.BR, 2021, n.p). 

Apesar das dificuldades enfrentadas por professores e alunos na 

acessibilidade ao mundo digital é possível prever que as tecnologias estarão cada 

vez mais presente na vida dos cidadãos. 

Ainda não sabemos como vai ser a nossa nova vida pós-pandemia e não 
podemos esquecer pontos de desigualdade revelados neste momento. Mas 
a gente não pode deixar de mencionar o movimento realizado por escolas, 
pais e alunos, em prol de uma aprendizagem para o uso dessas 
tecnologias. Isso vai deixar alguma herança. O fato dos professores estarem 
buscando novos conteúdos e novas formas para que a educação continue 
acontecendo também vai influenciar o acesso à educação pós-pandemia 
(OLIVEIRA, 2020, n.p).  

A colaboração das famílias e escola para proporcionar uma educação de 

qualidade foi muito significante para os alunos neste momento de pandemia, o que 

fez com que diversas empresas investissem nas qualidades das Tecnologias da 

Informação e Comunicação na educação. 

O mercado global de EdTech, que é como são chamadas as empresas que 
incorporam tecnologias da informação e comunicação na educação, foi 
avaliado em cerca de US$ 186 bilhões em 2019 e pode alcançar US$ 368 
bilhões em 2025, já contabilizados os impactos do novo Coronavírus, que 
paralisou aulas presenciais em todo o mundo e levou empresas e 
instituições de ensino a migrarem as atividades de educação, capacitação e 
treinamento pa, ra o digital. Os dados são do Global EdTech Report 2020, 
da Ibis Capital e Cairneagle Associates (EDTECHS, 2021, n.p). 

Por fim, observa-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação na 

educação, não são passageiras na educação; elas surgiram para facilitar e inovar os 

métodos utilizados por professores em sala de aula e, num futuro muito próximo o 

uso de celular e tablets em salas de aulas serão comuns. A evolução digital é visível 

e benéfica na vida dos cidadãos (ALBUQUERQUE, 2019). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

O presente trabalho deu-se, inicialmente, através de uma pesquisa bibliográfi-

ca, que consiste em fazer levantamentos de dados que possam contribuir com o te-

ma da pesquisa, sendo este, o embasamento teórico do trabalho (AMARAL, 2007). 

Neste contexto buscou-se compreender os conceitos das Tecnologias da Informação 

e Comunicação e sua aplicação na educação, os benefícios e malefícios que o uso 

das TICs podem proporcionar na aprendizagem, o uso dos recursos tecnológicos 

pelo professor, e o domínio tecnológico dos professores, bem como sua formação e 

aperfeiçoamento para a atualização destes recursos tecnológicos. 

Um segundo passo metodológico constituiu-se em uma pesquisa de campo 

com os professores das escolas da rede municipal da cidade de Fraiburgo para iden-

tificar a sua percepção sobre o uso das tecnologias na educação. 

Assim o universo da pesquisa compreendeu os professores das escolas da 

rede municipal de ensino no município de Fraiburgo/SC. A coleta de dados deu-se 

em 7 escolas da rede municipal, com um total de 110 professores. Convém ressaltar 

que alguns profissionais trabalham em até três unidades escolares e, dos 

questionários enviados aos professores, foram obtidos 32 retornos, o que implica 

num percentual de respostas de 29,09%. 

A coleta de dados foi realizada por meio do Google Formulário e foi enviado 

aos professores, afim de identificar a percepção dos professores da rede municipal 

de Fraiburgo em relação ao uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. 

Por fim, os dados coletados foram tabulados, analisados e são apresentados 

em gráficos para uma melhor visualização e compreensão. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente seção apresenta os dados coletados com os professores das 

escolas da rede municipal de Fraiburgo sobre a utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação na educação.  

Inicialmente procurou-se saber dos professores em que local são desenvolvidas, 

prioritariamente, as atividades de informática com os alunos e os resultados são 

apresentados no Gráfico 5. 

 
Gráfico 5 - Em que local são desenvolvidas, prioritariamente, as atividades de informática com os 
alunos? 

 

Fonte: O autor (2021). 

Pode-se verificar que em relação ao local em que são desenvolvidas as ativi-

dades informatizadas, 53,1% das respostas apontam que o local mais utilizado é a 

sala de aula, enquanto 46,9% disseram ser, prioritariamente, o laboratório. Como o 

local prioritariamente de desenvolvimento das atividades informatizadas é a sala de 

aula, podemos pensar que em um futuro próximo veremos a inclusão de tablets co-

mo aliado em sala de aula (MESQUITA, 2019). 

 Da mesma forma, investigou-se se os professores fazem o uso dos laborató-

rios de informática e os resultados são apresentados no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Utiliza o laboratório de informática na sua disciplina? 

 
Fonte: O autor (2021). 

Os dados do Gráfico 6 apresentam um resultado bem positivo, pois 75% dos 

entrevistados fazem a utilização do laboratório de informática em suas disciplinas. 

Com isto, é possível que os professores consigam tirar proveito do uso conjunto da 

sala de aula e laboratório de informática, visando suprir as dificuldades dos alunos e 

construir novos métodos de aprendizagem mais significativas. 

Buscou-se também saber como é a utilização do laboratório de informática 

pelos professores, e os resultados serão apresentados a seguir no Gráfico 7.  

Gráfico 7 - Como utiliza o laboratório de informática na sua disciplina? 

 
Fonte: O autor (2021). 

Foi possível constatar que 71,9% dos professores utilizam o laboratório de in-

formática para o complemento de conteúdos discutidos em sala de aula. Isto contri-
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bui consideravelmente no processo educativo dos alunos, enriquecendo o conteúdo 

programático e tornando os alunos mais participativos na construção do aprendizado 

(PRAIS; ROSA, 2017). 

Por outro lado, objetivei identificar se os professores tiveram acesso a capaci-

tações para a utilização do laboratório, sendo os dados apresentados no Gráfico 8.  

Gráfico 8 - Você teve capacitação para utilizar o laboratório? 

 
Fonte: O autor (2021). 

Dos professores respondentes, conforme Gráfico 8, 62,5% deles não teve ca-

pacitações e 37,5% diz que teve capacitações para o uso das tecnologias. Fazendo 

uma comparação com os dados apresentados no Gráfico 3 (PESQUISA, 2019, p. 89) 

que mostra, em nível nacional, que os professores das escolas públicas são os que 

menos recebem capacitações para a utilização das tecnologias, verifica-se esta con-

dição também com os professores entrevistados. 

Em relação a frequência com que é utilizado o laboratório de informática, o 

Gráfico 9 mostra os percentuais.  
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Gráfico 9 – Qual a frequência com que utiliza o laboratório de informática? 

 
Fonte: O autor (2021). 

Neste caso, os dados mostram que 90,6%, ou seja, 29 professores usam o 

laboratório conforme a necessidade, 3,1% 1 professor respondeu que utiliza uma 

vez por semana,3,1% 1 professor usa duas vezes por semana e 3,1% 1 professor 

usa conforme a necessidade. Neste sentido, Valente (2018) ressalta a importância 

da troca de conhecimentos entre aluno/professor de modo que o aluno esteja parti-

cipando ativamente e esteja a frente fazendo pesquisa e buscando métodos que 

contribuam com o seu aprendizado. Percebe-se então o quanto é importante a utili-

zação dos laboratórios de informática com frequência, pois além de dar autonomia 

ao aluno, o professor consegue obter melhores resultados no ensino. Com isto, iden-

tificou-se que a maioria dos profissionais da educação do município de Fraiburgo 

utilizam os laboratórios conforme a necessidade, não havendo uma regularidade 

nesta ação. 

A coleta de dados realizada também procurou saber se os professores fazem 

o uso de software específicos com os alunos em laboratório e os dados obtidos são 

apresentados no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Você utiliza algum software específico com seus alunos em laboratório? 

 

Fonte: O autor (2021). 

O Gráfico 10 mostra que 84,4% ou seja, 27 professores responderam que não 

utilizam software especifico com seus alunos e 15,6% sendo, 5 professores respon-

deram que já fazem o uso. O resultado obtido mostra um porcentual alto de profes-

sores não usam software específicos no laboratório com os alunos, ou seja, podem 

estar deixando de utilizar ferramentas que podem contribuir no aprendizado e na 

execução de suas aulas.  Dentre os softwares específicos que os professores utili-

zam identificou-se o Google 8 respostas, Internet 2, drive 1, jogos 1, world - internet 

2, Word, Excel, Power point 1, Google chrome 2, Jogos educativos 1, Google earth, 

google maps, sites de pesquisa, formulário de provas, drive 1, Atividades de jogos 

cognitivos 1, Não é software, mas estou tentando introduzir o uso do Google Drive 1, 

Gcompris 1, Word, PowerPoint 1, Lousa 1, pet 1, nenhum especifico 1, de vídeos 1, 

wordWord 1 necessários 1, google forms1, Excel – wordWord 1. Esses resultados 

são positivos, pois nota-se softwares diferenciados o que mostra que os professores 

têm um conhecimento bem diversificado. 

Afim de conhecer também as atividades realizadas com os alunos em labora-

tórios de informática investiguei quais as principais atividades desenvolvidas, e os 

dados são apresentados no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Quais atividades realiza com os alunos nos laboratórios de informática?  

 

 
Fonte: O autor (2021). 

Com base no Gráfico 11, 78,1% dos entrevistados utiliza a internet para pes-

quisas, em seguida 50% usa para jogos educativos, 50% para trabalhos escolares, 

31,3% direciona exercício em plataformas, 18,8% entretenimento e 15,6% usa para 

exercícios com softwares específicos. Os porcentuais mostram que os professores 

estão realizando atividades diversificadas com os alunos, não tornando suas aulas 

monótonas e cansativas, fazendo com que seus alunos aproveitem mais e absorvam 

melhor os conteúdos.  

Sabendo que o professor é o condutor da aprendizagem, ele deve estar em 

aperfeiçoamento constante. Desta maneira investigou-se saber qual a motivação do 

professor para utilizar a informática e os resultados são apresentados no Gráfico 12. 

Gráfico 12 - Qual a motivação para utilizar a informática? 

 

Fonte: O autor (2021). 
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Diante os resultados obtidos, 81,3% relatou ser uma motivação própria. Po-

demos fazer um comparativo com o gráfico 1 (PESQUISA, 2019, p. 92), onde mostra 

que nas escolas urbanas brasileiras, no ano de 2019, as motivações para utilizar a 

informática também foram motivações próprias dos professores. Um dado que cha-

ma atenção diz respeito a motivação para uso da informática através do projeto pe-

dagógico da escola corresponder somente a 15,6%, o que indica que a utilização 

das tecnologias na educação ainda não faz parte das discussões dos projetos peda-

gógicos das escolas. 

Sabendo da importância das Tecnologias para a melhoria no conhecimento 

dos alunos, busquei saber se os professores acham importante o uso da tecnologia 

da informação na aprendizagem. Os resultados são apresentados no Gráfico 13.  

Gráfico 13 – Na sua opinião, o uso da tecnologia da informação facilita a aprendizagem dos alunos?  

 

Fonte: O autor (2021). 

É muito gratificante saber que 100% dos profissionais da educação do muni-

cípio de Fraiburgo acham importante a inclusão das tecnologias no ensino. O primei-

ro passo então que seria o convencimento dos professores já foi dado, faltando en-

tão uma discussão maior nos projetos pedagógicos das escolas, de modo a efetivar 

realmente a inclusão das tecnologias no dia a dia das escolas. 

Saber também o comportamento dos alunos no ambiente de informática dian-

te as tecnologias é fundamental, pois desta maneira é possível identificar se o 

aprendizado está sendo benéfico ou não, e o Gráfico 13 apresenta estes resultados.  
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Gráfico 13 - Como você avalia o comportamento dos alunos no ambiente de informática? 

 
Fonte: O autor (2021). 

O Gráfico 13 apresenta resultados muito positivos, pois eles dizem que os 

alunos são participativos, motivados, colaborativos alguns autônomos e poucos são 

dispersos. Esses resultados mostram, que existe o interesse dos alunos no uso das 

tecnologias, as quais fazem a diferença na sua aprendizagem e desenvolvendo ou-

tras habilidades como autonomia (JOLY, 2004). 

Também foi buscado identificar se os professores recebem suporte sobre co-

mo utilizar o laboratório de informática, e os resultados serão apresentados no Gráfi-

co 14. 

Gráfico 14 - Ao utilizar o laboratório de informática de sua escola, você recebe assessoria ou su-

porte técnico? 

 

Fonte: O autor (2021). 
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Dos professores que responderam ao questionário, verifica-se que 21 profes-

sores, ou seja, 65,6% não recebem orientações e 11 professores, que equivalem há 

34,4%, dos entrevistados recebem ajuda e orientações. Os resultados não são satis-

fatórios, pois o suporte na sala informatizada contribui na questão e tempo de aula, 

melhora a acessibilidade e disponibiliza métodos diversificados que auxiliam na me-

lhor utilização dos equipamentos e ferramentas que são fornecidas aos professores 

e alunos.  

Conforme o Stinghen (2016), as tecnologias surgiram para contribuir na aqui-

sição do conhecimento, sendo assim verificou se os professores acham importante 

que os alunos usem mais vezes o laboratório de informática, sendo, os resultados, 

apresentados no Gráfico 15. 

Gráfico 15 - Você acha que seria importante para os alunos usar mais vezes o laboratório de infor-

mática? 

 

Fonte: O autor (2021). 

Portanto, 28 professores (87,5%) acham importante que os alunos usem mais 

vezes o laboratório de informática, 3 professores (9,4%) não souberam responder e 

1 professor (3,1%) acha que não é importante. Com os resultados obtidos podemos 

identificar que a maioria dos profissionais reconhecem a importância dos laborató-

rios de informática no processo educacional, cabendo ao professor, no papel de me-

diador e transformador do conhecimento, instigar o aluno a utilizar a internet e os 

outros recursos tecnológicos. 

A era digital está presente na vida dos alunos, como também alguns equipa-

mentos tem uma grande contribuição no aprendizado, como o celular e tablet, entre 
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outros tem contribuído no desempenho do aluno, pois essa inclusão tecnológica faz 

parte de uma realidade mais inovadora (GENOVEZ et al., 2014). Desta maneira 

buscou-se saber se os professores acham importante o uso do celular nas ativida-

des em sala de aula. Os resultados serão apresentados no Gráfico 16. 

Gráfico 16 - Como você vê o uso do celular para o desenvolvimento de atividades escolares em 

sala de aula? 

 
 

Fonte: O autor (2021). 

Os dados obtidos na questão do uso do celular para o desenvolvimento de 

atividades escolares em sala de aula indicam que 20 professores (62,5%) acham 

bom, 8 professores (25%) acham excelente, 3 professores (9,4%) acham ruim e 1 

professor (3,1%) acham péssimo. Novamente os resultados são positivos, pois mos-

tram que a maioria dos entrevistados percebe que o celular pode ser um aliado no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Também é importante saber quais as principais barreiras encontradas no uso 

da informática na escola, os resultados serão apresentados no Gráfico 17.  
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Gráfico 17 - Quais as barreiras para o uso da informática na escola? 

 

Fonte: O autor (2021). 

As 3 principais barreiras encontradas no uso da informática na escola foram o 

número insuficiente de computadores, ausência de suporte técnico e falta de capaci-

tação dos professores. Os dados obtidos não fogem do cenário encontrado nas es-

colas brasileiras, onde se pode verificar que um dos maiores empecilhos ao uso da 

informática é a falta de equipamentos (PESQUISA, 2019). 

Neste mesmo sentido é importante destacar também a organização do ambi-

ente do laboratório de informática e buscou-se identificar quem coordena/ministra as 

aulas no laboratório de informática e os resultados obtidos serão apresentados no 

Gráfico 18. 

Gráfico 18 - Quem coordena/ministra as aulas no laboratório de informática? 

 
Fonte: O autor (2021). 

 
Os dados mostraram que para 78,1% é o professor da disciplina, enquanto 

12,5% dizem ter um professor especifico do laboratório. A porcentagem mostra que a 

falta de um professor para a sala informatizada é grande, fazendo com que muitos 
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professores não utilizem os laboratórios, pois organizar a sala e os equipamentos 

exigem tempo, ocasionando demora, transtornos e a não utilização do laboratório de 

informática. 

Por fim, verificou-se a percepção dos professores das escolas municipais de 

Fraiburgo quanto ao uso das TICs, perguntado se eles consideram que as Tecnolo-

gias da Informação e Comunicação (TIC) proporcionam uma aprendizagem com 

mais qualidade. As respostas serão apresentadas a seguir: 

· Deveria, mas só se for trabalhado corretamente. 

· Sim. É uma ferramenta importante para completar e exemplificar 

conteúdos estudados. 

· Sim, o aluno acaba tendo mais interesse nas aulas, melhora o seu 

aprendizado. 

· Depende da turma e da realidade de cada aluno. 

· Sim, vigente as atividades atuais a necessidade é integra. 

· Sim, auxiliam os alunos, sendo usada de forma certa. 

· Sim, porque elas proporcionam uma interação maior entre a disciplina e a 

realidade do aluno. 

· Com toda certeza. Pois o mundo de hoje exige. 

· Sim. É por meio delas que chamamos a atenção dos alunos para que o 

conteúdo seja mais dinâmico e melhora o desempenho dos mesmos. 

· Sim. 

· Não necessariamente, depende de cada disciplina e professor. 

· Sim. Auxiliam no processo. 

· Facilita a aprendizagem do aluno. 

· Sim, pois o aluno tem a oportunidade de pesquisar, como pesquisar e 

responder o seu trabalho, mas muitos não tem habilidade no computador, 

eles sabem utilizar bem o celular deles, pois perguntei nas séries finais 

todos tem celular. 

· Sim. Os alunos se tornam mais autônomos. 

· Sim. 

· Sim. Pois é algo diferente e que motiva os alunos. 

· Sim. E necessário, hoje tudo envolve a Tecnologia de Informação. 
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· Sim, principalmente neste momento de pandemia a tecnologia tem sido 

grande aliado do professor. 

· Com certeza. Temos que andar juntos com a tecnologia para tornar as 

aulas mais atrativas aos alunos e facilitar o trabalho dos professores. 

· Sim, porque é uma ferramenta que auxilia no complemento do ensino 

aprendizagem do aluno. 

· Sim, porém as condições objetivas das unidades escolares estão 

abandonadas. 

· Com toda certeza. Fui Professora de sala de informática por 10 anos no 

CAIC. Hoje estou em sala de aula. Tudo que aprendi uso em minha sala 

de aula com a lousa digital. 

· Os alunos têm atividades tecnológicas em todos os lugares fora da escola, 

em sala de aula a motivação aconteceria pois estariam utilizando algo que 

lhes parece quase um brincar. 

· Não com qualidade, porque isso depende da motivação dos alunos e de 

todos o processo de aprendizagem utilizado, contudo o uso das TIC vem 

contribuir e melhorar o processo de ensino. 

· Com certeza, pois os alunos estão cada vez mais inseridos no mundo 

tecnológico o que pode propiciar melhores resultados nos estudos. 

· A informação chega com mais rapidez, é correta a aprendizagem acontece 

com mais qualidade. 

· Sim. Facilita - e visual - interessante. 

· Com certeza temos que nos atualizar. 

· Auxiliam no aprendizado com maior eficácia. 

· Sim. As crianças necessitam do visual e a informática proporciona isto. 

· Sim, pois amplia e muito o campo de pesquisa, facilitando o acesso as 

informações. 

As contribuições obtidas foram de grande valia, pois percebe-se a maioria dos 

professores entrevistados tem uma visão bem ampla sobre as TICs, o que proporci-

ona aos alunos um maior contato com as tecnologias e uma maior qualidade no en-

sino. 

 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema abordado neste trabalho, o uso das tecnologias de informação e 

comunicação na educação, tem grande relevância pois as tecnologias proporcionam 

uma educação mais inovadora, com potencial a solução de diversos problemas que 

afetam a área da educação, abrindo caminho para um ensino com mais qualidade. 

Através deste trabalho foi possível entender o que são as tecnologias da 

informação e comunicação, que está cada vez mais presente na vida das pessoas, 

bem como o panorama atual de utilização das TICs na educação. Foram 

apresentados diversos dados sobre como está sendo feito a inclusão das 

tecnologias em sala de aula, o percentual de professores que desenvolveram cursos 

e capacitações nas escolas de modo a poder usufruir dos benefícios que o mundo 

digital proporciona, e a maneira que buscaram aperfeiçoamentos extras para 

agregar mais conhecimentos à sua prática diária. 

Da mesma forma, foram apresentados dados para entender o estágio de 

utilização das TICs na educação. Neste contexto, pode-se concluir que ainda é 

possível identificar uma certa resistência por parte de alguns professores pois a 

inclusão das tecnologias no ensino é algo que requer habilidades e capacitações dos 

profissionais. Apesar disto, pode-se verificar que a tecnologia se faz presente na 

prática diária dos docentes, exigindo um acompanhamento e capacitação frequente, 

pois as tecnologias evoluem constantemente. Acredito que com o avanço acelerado 

das TICs os profissionais necessitam de mais capacitações pois o mundo digital 

proporciona diversas e variadas ferramentas que podem auxiliar os professores, 

oferecendo-lhes a oportunidade de tornar suas aulas mais atrativas e dinâmicas e, 

consequentemente, um melhor resultado de aprendizado de seus alunos. 

A pesquisa realizada com os professores das escolas municipais de Fraiburgo 

me proporcionou compreender o cenário do uso das TICs naquele município. 

Constatei que os professores já estão incluindo as tecnologias em suas aulas; que a 

maioria deles procurou por conta própria um aperfeiçoamento sobre o uso dessas 

ferramentas em suas disciplinas de modo a contribuir na sua prática educativa; que 

eles usam os laboratórios de informática para a realização de atividades e 

pesquisas; e que a grande maioria deles entende a importância do uso das TICs no 

ensino dos alunos. Da mesma forma, foi possível identificar as principais barreiras 

encontradas para a adoção das TICs na educação: número insuficiente de 
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computadores, ausência de suporte técnico e falta de capacitação dos professores. 

Da mesma forma, foi possível identificar a necessidade de uma discussão em nível 

de projeto pedagógico das escolas no tocante a inclusão das TICs na educação. Em 

suma, foram obtidos mais resultados positivos do que negativos, o que me faz 

pensar que os professores do município estão empenhados na busca de 

aperfeiçoamento na inclusão das TICS visando uma melhoria na qualidade no 

ensino. 

Concluo, portanto, que ao analisar os dados de escolas brasileiras e os dados 

das escolas municipais de Fraiburgo em relação ao uso das tecnologias na 

educação, vejo um processo de adaptação e de aquisição de novos conhecimentos 

relacionados ao mundo tecnológico em andamento.  Apesar das limitações 

encontradas neste cenário foi possível perceber que os profissionais têm 

consciência de que essa nova era digital surgiu para contribuir e inovar a educação e 

que todos precisam se adaptar ao novo e explorar os benefícios que ele pode 

proporcionar em prol de uma educação mais inclusiva e de qualidade.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DAS TICS NA EDUCAÇÃO  

Meu nome é Carine Alves dos Santos, sou acadêmica da 8°fase do curso de 

Pedagogia na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP no município de 

Fraiburgo. 

Estou realizando essa pesquisa para a elaboração do meu Trabalho de 

Conclusão de Curso, com abordagem do tema: A percepção dos professores com o 

uso das tecnologias em escolas da rede municipal de Fraiburgo, com o objetivo de 

conhecer as habilidades e dificuldades encontradas no uso das TICs na prática 

pedagógica, pois com o avanço tecnológico os profissionais tiveram que buscar 

aperfeiçoamento para poder dominar esta área onde os recursos são imensos, desta 

forma sabe-se o quão aliada ela pode ser na busca de uma educação de qualidade.  

Todos os resultados deste trabalho serão apresentados em banca, ele 

mostrará apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar seu nome, 

instituição a qual pertence ou qualquer informação que esteja relacionada com sua 

privacidade. 

Sua participação é muito importante para minha formação acadêmica.  

Desde já agradeço pela sua participação. 

 

 

1) Série ou ano em que leciona: _______________ 

 

2) Em que local são desenvolvidas, prioritariamente, as atividades de informática 

com os alunos? 

(      ) Laboratório 

(      ) Sala de aula 

(      ) Biblioteca 

(      ) Outro 

 

3) Utiliza o laboratório de informática na sua disciplina? 

(      ) SIM 

(      ) NÃO 

 

4) Como utiliza o laboratório de informática na sua disciplina? 
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(      ) Para ministrar aulas 

(      ) Para fazer exercícios 

(      ) Complemente de conteúdo 

 

5) Você teve capacitação para utilizar o laboratório? 

(      ) SIM 

(      ) NÃO 

 

6) Qual a frequência com que utiliza o laboratório de informática? 

(      ) Todos os dias 

(      ) Uma vez por semana 

(      ) Duas vezes por semana 

(      ) Três vezes por semana 

(      ) Conforme a necessidade 

(      ) Outra 

 

7) Você utiliza algum software específico com seus alunos em laboratório? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

 

8) Quais softwares você utiliza? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Quais atividades realiza com os alunos nos laboratórios de informática? 

(      ) Exercícios em alguma plataforma  

(      ) Pesquisa na Internet 

(      ) Entretenimento 

(      ) Jogos educativos 

(      ) Exercícios com softwares específicos 

(      ) Trabalhos escolares 

(      ) Outras 
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10) Qual a motivação para utilizar a informática? 

(      ) Própria 

(      ) Outros colegas 

(      ) Projeto pedagógico da escola 

(      ) Direção 

(      ) Alunos 

 

11) Na sua opinião, o uso da tecnologia da informação facilita a aprendizagem dos 

alunos? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não sei dizer 

 

12) Como você avalia o comportamento dos alunos no ambiente de informática? 

(      ) Motivados 

(      ) Participativos  

(      ) Dispersos 

(      ) Colaborativos 

(      ) Autônomos 

 

13) Ao utilizar o laboratório de informática de sua escola, você recebe assessoria ou 

suporte técnico? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

 

14) Você acha que seria importante para os alunos usar mais vezes o laboratório de 

informática? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Não sei dizer 

 

15) Como você vê o uso do celular para o desenvolvimento de atividades escolares 

em sala de aula? 

(      ) Excelente 
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(      ) Bom 

(      ) Ruim 

(      ) Péssimo 

 

16) Quais as barreiras para o uso da informática na escola? 

(      ) Baixa velocidade de conexão da internet 

(      ) Número insuficiente de computadores 

(      ) Ausência de suporte técnico 

(      ) Falta de capacitação dos professores 

(      ) Ausência de softwares específicos 

(      ) Outro 

 

17) Quem coordena/ministra as aulas no laboratório de informática? 

(      ) Professor da disciplina 

(      ) Técnico em informática 

(      ) Professor específico do laboratório 

(      ) Estagiário 

(      ) Outro 

 

18) Você considera que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

proporcionam uma aprendizagem com mais qualidade? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – ATA DA BANCA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 



61 
 

APÊNDICE J – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA OU PUBLICAÇÃO 

ELETRÔNICA DE TCCS  

 


