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RESUMO 

Nesse TCC foi abordado algumas interações, discussões e reflexões sobre as constantes            

transformações e impactos que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS) estão            

promovendo nas diversas áreas sociais, bem como no processo de ensino-aprendizagem,           

debatendo o uso das tecnologias nas práticas pedagógicas, elencando as barreiras enfrentadas            

pelos docentes na utilização das ferramentas tecnológicas em sala de aula. A pesquisa teve              

como objetivo principal, conhecer como os professores do Cedup Renato Ramos da Silva             

utilizam as TICS na sua prática pedagógica e com isso, no futuro, adotar uma forma de                

auxiliar os docentes ao incentivo do uso das TICS, através de capacitações, treinamentos e              

apresentações de novas ferramentas para a utilização na práxis desses docentes. Foi realizado             

a aplicação de um questionário contendo 12 questões de múltiplas escolhas e 2 questões              

abertas que obtive a participação de 46 professores tanto do ensino técnico profissionalizante             

quando do ensino médio integrado. Após essa etapa se deu início a fase de tabulação dos                

dados, geração dos gráficos e análise dos dados obtidos. Conclui-se que os docentes possuem              

a clareza da notória importância das TICS no processo de ensino-aprendizagem, havendo a             

compreensão de que as tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano, provocando             

diversos impactos na sociedade, sobretudo na educação. Com os resultados obtidos através            

do TCC, pretende-se apresentar um projeto de capacitação para a escola. Nesse projeto             

estarão contemplados cursos, debates, seminários e palestras que irão apresentar as inovações            

relativas às TICS na educação para os Docentes do Cedup Renato Ramos da Silva.( Onde fica                

o Cedup?? O leitor pode ser de fora!) 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação e Comunicação (TICS). Práticas        
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Pedagógicas. Docência.  

1 INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS) nas práticas pedagógicas, tem           

desafiado os docentes do Ensino Médio e Técnico do Centro de Educação Profissional Renato              

Ramos da Silva à reflexão do efetivo uso dos recursos tecnológicos de forma consciente,              

autônoma, com intencionalidade pedagógica, que se reflita nas metodologias de ensino e            

aprendizagem, revelando a importância das tecnologias na prática pedagógica, de forma           

criativa e inteligente, tornando as aulas mais atrativas, diferenciando a forma de ensino,             

pressionando a revisão do modelo tradicional de ensino-aprendizagem.  

As TICS vem crescendo na sociedade atual, impactando em todos os campos da vida              

humana, incluindo as escolas e universidades, pois o aluno recebe diariamente muitas            

informações, exigindo dele um conjunto de competências para que possa transformar essas            

informações em conhecimento, tendo a obrigatoriedade de desenvolver novas competências.          

Desta forma, é necessário que o professor conheça as novas tecnologias existentes            

relacionadas ao ensino, pois o modelo tradicional de transmissão de informações, está em             

desacordo com a estrutura atual em que vive sociedade.  

O professor, utilizando-se dessas novas competências e habilidades precisa vincular as           

TICS aos objetivos curriculares. 
  

Digamos que não basta reconhecer a importância das tecnologias e estar motivado            

para sua utilização, mas é imprescindível ter algum conhecimento tecnológico, sem           

o qual será difícil uma tomada de decisão fundamentada e esclarecida. Tratar-se-ia,            

neste caso, de procurar saber que tecnologias existem, o que permitem fazer, qual             

seu grau de dificuldade em termos de aprendizagem, que requisitos técnicos são            

necessários para poderem ser utilizadas pelos alunos, para referirmos apenas alguns           

dos aspectos essenciais ao seu uso efetivo. (COSTA et al., 2012, p. 24). 

  

A utilização das TICS faz com que o professor reflita sobre quais motivos deve aplicar               

esses recursos em sala de aula, repensando as atividades que estão previstas no plano de               
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ensino, buscando objetivos e aprendizagens que pode desenvolver com seus alunos, dando            

condições para que os seus alunos ampliem situações de aprendizagens diferenciadas, sendo o             

professor o ator principal, cabendo à ele mediar a construção do conhecimento, pois o aluno               

aprende fazendo, aplicando, comparando, analisando, avaliando, descrevendo, debatendo,        

criticando, atribuindo sentido ao que está produzindo em sala de aula, participando ativamente             

no processo de ensino-aprendizagem, colaborando na assimilação dos conteúdos repassados          

pelo professor. 

 
Não se pode olhar para trás em direção à escola ancorada no passado em que se                
limitava ler, escrever, contar e receber passivamente um banho de cultura geral. A             
nova cidadania que é preciso formar, exige, desde os primeiros anos de            
escolarização, outro tipo de conhecimento e uma participação mais ativa          
(CARBONELL, 2002, p. 16). 

  

O desafio atual dos professores é incorporar o uso das TICS na rotina diária da sala de                 

aula, não somente na criação de laboratórios de informática, mas ter à disposição de alunos e                

professores os recursos da tecnologia, desenvolvendo um papel proativo na busca de novas             

formas de aprendizagem, enriquecendo as propostas das atividades, mantendo seus alunos           

motivados a aprender, comprometidos com as tarefas e principalmente interessados na           

aprendizagem, pois a ascendência das TICS impacta a maneira como nos relacionamos com o              

mundo, com as pessoas e com a informação. O professor sendo o detentor do conhecimento               

deve buscar não se atualizar somente na sua área de formação, mas também dentro das               

ferramentas tecnológicas que possam auxiliar as suas práticas pedagógicas. 

Para Imbérnom (2010, p. 36): 
  

Para que o uso das TICS signifique uma transformação educativa que se transforme             
em melhoria, muitas coisas terão que mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios             
professores, que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola            
atual. Mas outras tantas escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da direção               
da escola, da administração e da própria sociedade. 

  

A utilização das TICS como recursos de suporte ao ensino e à aprendizagem por parte               

dos professores envolve a construção de saberes relacionado às relações entre conhecimentos            
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tecnológicos e pedagógicos, podendo solucionar problemas, interagir, colaborar, comunicar,         

promovendo o lúdico, contribuindo para que as tecnologias possam modificar as práticas            

educativas, pois as tecnologias estão transformando a educação, ampliando a diversidade de            

informações, incentivando o networking e o compartilhamento de ideias entre as pessoas. 

No presente trabalho, pretende-se discutir sobre as barreiras que são consideradas           

obstáculos pelos professores, que os impedem de apropriar-se das TICS no seu método de              

ensino-aprendizagem. Pretendemos adotar uma forma de auxiliar os docentes ao incentivo do            

uso das TICS, através de capacitações, treinamentos e apresentações de novas ferramentas            

para a utilização na prática pedagógica, colaborando na diversificação e flexibilização das            

atividades, podendo ser utilizado como um guia de apoio pelos professores para que possam              

constatar os benefícios da utilização das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. As            

TICS utilizadas para fins educativos apresentam-se como uma barreira a ser superada pelos             

professores, apresentando a necessidade da escola se apropriar dos recursos tecnológicos           

incentivando o processo de ensino-aprendizagem, renovando a prática pedagógica,         

transformando o aluno como sujeito de transformação na sociedade, ampliando as           

possibilidades do professor ao ensinar e do aluno ao aprender. 

 
Lévy (1999) argumenta que as novas tecnologias devem ser empregadas para           
enriquecer o ambiente educacional. Para dar conta dessa inserção no cenário           
educacional é solicitado aos professores novos saberes e competências para lidar           
criticamente com as TICS em seu dia a dia docente. 
  

 De fato, o modelo tradicional de ensino-aprendizagem foi efetivo até certo ponto, mas             

com o avanço universal das TICS, a sociedade vem se transformando radicalmente, e             

consequentemente a forma de educar. Nesse novo contexto, a educação não pode ficar como              

está, pois, o estudante não pode aprender somente na vida profissional a realidade prática e a                

aplicação das teorias aprendidas em sala de aula. É necessário que o aluno, aplique o               

conhecimento aprendido, garantindo um efetivo aprendizado, através de resolução de          

problemas, planejamento, interação com o meio e sua equipe de estudos, bem como a              

comunicação e expressão de suas ideias. 

A questão problema que se apresenta é: quais são os desafios para os docentes no               
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Centro de Educação Profissional Renato Ramos da Silva, na prática de metodologias ativas             

utilizando as TICS, que possam possibilitar uma prática pedagógica, que seja capaz de             

alcançar a formação de sujeitos ativos, criativos, reflexivos e colaborativos no processo de             

ensino-aprendizagem? 

É intenção deste TCC proporcionar aos docentes do Centro de Educação Profissional              

Renato Ramos da Silva uma experiência na utilização das TICS, através de capacitação para              

que os mesmos possam utilizar as ferramentas Kahoot e Plickers em sala de aula, laboratórios               

e até mesmo em atividades em Ead. O referido TCC também pretende atingir os objetivos a                

seguir: 

● Identificar as dificuldades na utilização das TICS para os docentes do Centro de             

Educação Profissional Renato Ramos da Silva; 

● Propor a utilização das TICS tanto no planejamento das práticas pedagógicas quanto            

na sua execução em sala de aula, laboratório ou até mesmo em atividades em EAD; 

● Sugerir a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) para a           

disponibilização de materiais pedagógicos. 

As TICS estão cada vez mais presentes em nossa rotina diária, sobretudo na educação,              

impactando em diversas áreas. Na educação as TICS trazem novas possibilidades de            

aprendizado, possibilitando ao professor novas formas de ensinar e o aluno novas formas de              

adquirir o conhecimento. É indispensável que o sistema educacional do país se utilize das              

TICS no processo de ensino-aprendizagem, para que haja uma motivação por parte dos alunos              

no processo de ensino-aprendizado, havendo uma redução na exclusão digital, fazendo com            

que as tecnologias contribuam para as práticas pedagógicas do professor, o qual deve ser o               

mediador dessas novas tecnologias, auxiliando no processo de desenvolvimento do aluno. 

Imbernón (2010) ressalta que o professor tem o papel de se tornar um facilitador do               

processo de ensino aprendizagem do aluno.  

Nossa motivação para o estudo deste tema deve-se ao fato de entendermos que as              

TICS estão promovendo uma explosão de saberes, e é necessário rever o papel do professor               

nesse novo modelo de aprendizagem, concebendo que o aluno precisa encontrar sentido nas             
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atividades que realiza. 

  

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o             
pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de memorizar e classificar, a leitura            
e a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos e de                
estratégias de comunicação (PERRENOUD, 2000, p, 128). 

  

Silva (2001) defende o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica, o que            

consentimos, pois, as TICS geram novas possibilidades de gerar conhecimento, aumentando a            

criatividade e motivação nos alunos, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas, fazendo             

com que os alunos transformem a bagagens de informações em conhecimentos, formando            

cidadãos preparados para a vida em sociedade nos dias atuais, onde o professor deve aliar-se               

às novas tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o processo            

de formação do indivíduo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Sobre as TICS e seu uso na Educação 

 

O conceito de TICS, por Imbérnom (2010) salienta que é um conjunto de recursos              

tecnológicos que, se estiverem integrados entre si, podem proporcionar a automação e/ou a             

comunicação de vários tipos de processos existentes nos negócios, no ensino e na pesquisa              

científica, na área bancária e financeira, etc. ou seja, são tecnologias usadas para reunir,              

distribuir e compartilhar informações, como exemplo: sites da Web, equipamentos de           

informática (hardware e software), telefonia, quiosques de informação e balcões de serviços            

automatizados. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação           

Básica, Parecer CNE/CP 9/2001, indica que uma das competências do professor é “fazer uso              

de recursos da tecnologia da informação e da comunicação de forma a aumentar as              

possibilidades de aprendizagem dos alunos.” O professor do século XXI, mostra-se inseguro,            

pois presencia uma realidade diferente do seu passado escolar, onde não existia o computador,              
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e pode ser que hoje, ele ainda não o manuseia em sua rotina diária. O dicionário Aurélio                 

apresenta como sinônimos de inseguro “que não possui ou demonstra segurança; incerto; sem             

estabilidade; falta de confiança em si próprio”.(Inseguro,2019). 

Em sua pesquisa, Bingimlas (2009) identifica obstáculos frequentes para o sucesso de            

iniciativas que tentam integrar as TICS ao ensino, aplicáveis, também, ao contexto brasileiro.             

São eles: sentimentos de falta de confiança e competência de certos professores no uso das               

tecnologias com fins didáticos; resistências a mudanças e atitudes negativas em algumas            

comunidades escolares por não estar claro como as tecnologias podem beneficiar o ensino e a               

aprendizagem; falta de tempo para a preparação de aulas explorando recursos tecnológicos e             

para desenvolvê-las em sala de aula; falta de formações efetivas, tanto de caráter pedagógico              

quanto tecnológico, para o uso das TICS no ambiente escolar; acessibilidade precária à             

internet e a hardwares e softwares apropriados; e falta de suporte técnico e infraestrutura. Em               

função desses obstáculos, mesmo os professores que possuem bons projetos de integração das             

TICS nas suas aulas, acabam por reduzi-los ou abandoná-los em determinadas situações. 

Atualmente ser professor exige muito mais do que ser competente e ter domínio em              

uma determinada área de conhecimento. É fundamental estimular, aguçar, encorajar, induzir o            

aluno a construir o conhecimento. O professor precisa instruir o aluno a pensar, a descobrir, a                

criar, a imaginar, a idealizar, a argumentar, a debater e a produzir. Mas para que isso ocorra,                 

ele tem que romper com os velhos paradigmas da escola tradicional e assumir os novos               

paradigmas, deixando de ser somente um transmissor de informações e tornar-se o            

intermediário entre o conhecimento e o aluno, tal qual nos mostra o quadro a seguir. 

QUADRO 1: Paradigmas na Educação 

Velho paradigma Novo paradigma 

O professor é quem detém e transmite o        
saber. Compete a ele conhecer o conteúdo,       
repassar ao aluno e avaliar o que foi        
aprendido. É o professor quem conduz o       
processo de ensino e aprendizagem. As aulas       
concentram-se na fala do professor,     

O professor atua como mediador entre      
o conhecimento e o aluno. Envolve      
pesquisa, utiliza fontes variadas, promove     
o trânsito pelos saberes, orienta a      
aprendizagem, organiza situações às    
quais o aluno aprende e faz a ponte entre         
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predominando a aula expositiva. o saber e o aluno. 

O aluno é receptor de conhecimentos      
prontos e selecionados pelo professor. Sua      
participação é passiva, sendo que apenas      
ouve as explicações e reproduz o que o        
professor repassa. 

O aluno é ativo e aprendente. É o        
agente de sua aprendizagem, é     
pesquisador, busca e deseja conhecer. Vai      
além daquilo que é colocado pelo      
professor. 

A relação professor aluno ocorre de forma       
vertical, visto que o professor, que é o        
detentor do saber, repassa sua experiência ao       
aluno. 

A relação professor aluno ocorre de      
maneira horizontal, na qual todos     
compartilham, trocam informações e    
conhecimentos, ensinam e aprendem. As     
experiências acontecem entre professor e     
aluno, aluno e aluno, assim como entre       
aluno e professor. 

Os recursos são estáticos, repetitivos e      
utilizados como complementação dos    
procedimentos de ensino. É o professor que       
seleciona, comanda e prepara a utilização dos       
recursos tecnológicos para repassar o     
conteúdo. 

Os recursos são diversificados,    
inovadores e empregados como auxiliares     
no processo de aprendizagem. O     
professor envolve o aluno na seleção e       
escolha dos recursos tecnológicos que são      
utilizados para promover e estimular a      
aprendizagem individual e colaborativa. 

As tecnologias são utilizadas apenas como      
recurso de ensino para tornar a aula mais        
atraente. O professor seleciona e utiliza as       
tecnologias como complementares no repasse     
do conteúdo e como auxiliares para fixação       
do conteúdo. A televisão, o computador, a       
internet e outros são utilizados para repassar       
conhecimentos e tornar a aula mais atrativa. 

As tecnologias são utilizadas como meio      
de pesquisa e fonte de informação para       
auxiliar o processo de aprendizagem.     
Complementam as ações do professor e      
do aluno, bem como possibilitam a troca       
de informações, experiências e    
comunicação, a fim de construir a      
aprendizagem de forma colaborativa. A     
televisão, o computador, a rede de      
internet e outros, são colocados em favor       
da educação, como fonte de     
conhecimento e socialização do    
conhecimento. São usadas para tornar a      
aula mais dinâmica e produtiva. 
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Fonte: Educação e Tecnologias (UNIASSELVI, 2014) 

 As inovações tecnológicas estão transformando o homem, a sociedade e a educação.            

Desta forma, a escola não pode permanecer alheia à essas mudanças. A mudança de              

paradigma envolve a alteração do papel do professor em sala de aula, passando de autoritário,               

do centro do ensino, para um papel de mediador, alterando as funções de cada um, assim,                

como os conteúdos, as metodologias, as avaliações e a inclusão das TICS nas práticas              

pedagógicas, conscientizando e formando os educadores.  

Precisamos de uma nova forma de ensinar e aprender, um novo paradigma            

educacional. Percebe-se a necessidade de uma horizontalidade no processo de          

ensino-aprendizagem, onde professor e aluno devem ser os agentes do processo. O professor             

ao ser o principal ator no processo de ensino-aprendizagem ao utilizar as ferramentas             

tecnológicas, assume o papel de facilitador da construção do conhecimento e não um mero              

transmissor de informações. Um professor com práticas pedagógicas tradicionais utiliza as           

TICS apenas como recurso didático, e isso não gera conhecimento e aprendizagem aos alunos.              

Cabe ao professor uma nova postura e a incorporação das TICS, dominando-as em uma              

prática inovadora no processo de ensino-aprendizagem. 

É imprescindível que o professor desenvolva capacidades que o possibilite manusear           

os instrumentos tecnológicos, comunicando-se e interagindo com o mundo virtual. A           

aprendizagem através das TICS passa a ser um pré-requisito fundamental, uma necessidade            

educacional e de sobrevivência para o mundo atual e nesse contexto o professor tem um papel                

primordial, pois tem como missão formar cidadãos para a sociedade, pois as tecnologias por si               

só não agem como modificador social, mas o professor tem o poder de fazer com que as                 

tecnologias sejam a transformação na sociedade em que vivemos. 

As TICS têm sido alvo de discussões na área da educação em termos de sua aceitação                

nos meios educacionais e de sua possibilidade de agilizar, facilitar e promover discussões             

abertas e troca de ideias e opiniões, na qual os alunos têm uma participação ativa na criação                 

do conhecimento. Conforme destacam Moreira e Kramer (2007), são atribuídos múltiplos           

sentidos à presença dessas tecnologias no ensino, entre os quais estão o de superação das               
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consideradas “velhas tecnologias” (lousa de giz, materiais predominantemente impressos), de          

solução de problemas pedagógicos vivenciados pelos professores em sua prática cotidiana e            

questões sociais mais amplas, como as relacionadas à inclusão digital ou ao modo como as               

pessoas têm se relacionado com o conhecimento na era digital.  

Em muitos desses sentidos, as TICS são consideradas uma renovação ou uma            

possibilidade de facilitação do processo de ensino-aprendizagem que se sustenta quase           

automaticamente nos recursos tecnológicos avançados que as constituem. As potencialidades          

das TICS abrem espaço para que os processos de ensino-aprendizagem sejam revistos,            

modernizados e transformados, levando em consideração a prática pedagógica na interação           

entre professor e aluno, estimulando a imaginação e o desenvolvimento de novas ideias,             

melhorando e facilitando os métodos pedagógicos, criando um ambiente dinâmico e           

colaborativo. SHARPLES, TAYLOR e VAVOULA (2010), defendem que a relação entre o            

estudante e as tecnologias utilizadas por ele, em sala de aula, são determinantes para o avanço                

da aprendizagem. Já ALVARES, ALARCOM e NUSSBAUM (2011) indicam que a adoção            

de tecnologias móveis em ambientes de aprendizagem é um desafio para estudantes,            

professores e pesquisadores, já que são necessários mecanismos que atendam claramente aos            

propósitos didáticos e às questões de usabilidade. 

2.2. O papel do professor no conhecimento das TICS 

O professor ao fazer uso de atividades pedagógicas com as TICS, promove uma nova              

forma de ensino, sendo uma alternativa ou complementação aos métodos e ferramentas de             

aprendizagem tradicionais, oportunizando interatividade, produção de conhecimento coletivo        

que são fundamentais para a efetividade do processo educativo. O professor precisa aceitar as              

TICS como uma forma de orientar e cooperar com a construção do processo             

ensino-aprendizagem em sala de aula. A aplicação das TICS como instrumento no processo             

de ensino-aprendizagem vem crescendo de forma expressiva no mundo atual, sendo assim,            

entende-se a necessidade dos docentes se familiarizar com essas novas tecnologias. 

  
Segundo Kenski, existem tecnologias que vão além dos equipamentos, como as           
tecnologias da informação e da comunicação que propiciam o acesso à informação e             
à comunicação, por meio de seus suportes, tais como rádio, televisão, computador,            
tablete, celulares e outros. Porém, as tecnologias da informação e comunicação não            
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se limitam somente ao suporte, mas interferem no comportamento humano, tanto do            
ponto de vista individual, como social, criando “[...] uma nova cultura e um novo              
modelo de sociedade” (KENSKI, 2003, p. 23). 

 As TICS são instrumentos de auxílio no processo educativo, capazes de auxiliar os             

alunos a adquirirem competências necessárias para se tornarem tomadores de decisões,           

solucionar problemas, transformar-se comunicadores e colaboradores criativos, alunos que         

buscam, analisam e avaliam a informação e que oferecem contribuições à sociedade. 

De forma alguma, as TICS substituirão a figura do professor, pois o conhecimento não              

se origina das tecnologias, mas sim das habilidades e competências do docente em dominar a               

mediação do conhecimento. É importante levar em consideração que as TICS são recursos             

que vem incrementar a construção do conhecimento e das práticas pedagógicas, pois são             

inovadoras e eficazes, facilitando a aprendizagem. 

Loveless (2007) afirma que o uso das TICS favorece o potencial criador à medida que               

permite ao indivíduo entrar em contato com diferentes culturas, ter acesso ao que está sendo               

produzido em todo o mundo, testar distintas possibilidades por meio de simulações virtuais,             

bem como editar e refinar suas produções rapidamente. Estimula-se, assim, a imaginação e o              

desenvolvimento de ideias. A autora também destaca a possibilidade de comunicação           

imediata das criações; dessa forma, outros usuários podem avaliar e fazer sugestões em um              

curto espaço de tempo. A utilização das TICS revela diversas contribuições para o             

desenvolvimento dos alunos, porém, não basta apenas incorporar as ferramentas tecnológicas           

em sala de aula, mas há a obrigatoriedade de capacitação dos docentes para que possam               

utilizar as ferramentas disponíveis para a educação. Além da capacitação dos professores, é             

preciso conhecer e discutir com os pares a utilização das ferramentas tecnológicas no âmbito              

educacional, pois além de dominar as tecnologias o professor precisa estar em constante             

atualização. 

MORAN, MASETTO e BEHRENS (2000, p.77) discorre sobre o acesso à tecnologia: 

  
Num mundo globalizado, que derruba barreiras de tempo e espaço, o acesso à             
tecnologia exige atitude crítica e inovadora, possibilitando o relacionamento com a           
sociedade como um todo. O desafio passa por criar e permitir uma nova ação              
docente na qual professor e alunos participam de um processo conjunto para            
aprender de forma criativa, dinâmica, encorajadora e que tenha como essência o            
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diálogo e a descoberta. 

  

 As TICS devem ser pensadas e incorporadas no currículo escolar de forma definitiva e              

não apenas como um complemento, auxiliando o professor na integração dos conteúdos            

curriculares, abrindo novas possibilidades à educação, obtendo informações, conectando         

professor e aluno, melhorando o desenvolvimento do conhecimento adquirido. Ensinar com as            

novas ferramentas tecnológicas será uma revolução na educação escolar, quebrando os velhos            

paradigmas que hoje mantêm professores e alunos distantes, será um novo desafio ao             

professor ousar e ensinar um ensino de boa qualidade com o auxílio das novas ferramentas               

tecnológicas, envolvendo uma aprendizagem colaborativa.  

Há uma necessidade de transformar os procedimentos didáticos em sala de aula, onde             

o professor, detentor e direcionador do conhecimento, precisa se posicionar como mediador e             

colaborar com a aprendizagem do aluno através de novas descobertas, envolvendo as TICS.             

Nesse sentido, há de se pensar na formação do professor na utilização das TICS, uma vez que                 

não basta apenas disponibilizar ferramentas, mas é imprescindível a capacitação e preparação            

metodológica desse professor para a utilização das tecnologias em favor do processo de             

ensino-aprendizagem, reorganizando as práticas pedagógicas, adotando uma nova postura,         

novas atitudes dos docentes e novos procedimentos educacionais adequados à nova realidade            

social e tecnológica em que vivemos. O professor precisa atuar lado a lado do aluno,               

dialogando e interagindo com os alunos além dos muros da escola, em realidades externas e               

através do mundo virtual, contemplando os novos desafios que envolvem a docência e a              

educação, pois o ser humano não é um ser acabado, sofre modificações constantemente,             

estando em contínuo aprendizado.  

Além disso, as TICS precisam estar incluídas no Projeto Político Pedagógico da            

escola, incluindo a discussão entre os gestores e docentes na seleção e escolha das tecnologias               

que irão adotar em cada disciplina curricular, contemplando os conteúdos e objetivos do             

ensino, deixando o docente confortável para utilizar essas novas ferramentas no cotidiano            

escolar. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como metodologia de trabalho, optou-se pelo método de Pesquisa Exploratória, uma           

metodologia de caráter quantitativo, que SAMPIERI, COLLADO E LUCIO (1991)          

conceituada como: 

 
Os estudos exploratórios servem para aumentar o grau de familiaridade com           
fenômenos relativamente desconhecidos, obter informações sobre a possibilidade de         
levar adiante uma investigação mais completa sobre um contexto particular da vida            
real e estabelecer prioridades para investigações posteriores, entre outras utilizações.          
Porém, os estudos exploratórios em poucas ocasiões constituem um fim em si            
mesmos. “Eles se caracterizam por serem mais flexíveis em sua metodologia em            
comparação com os estudos descritivos ou explicativos, e são mais amplos e            
dispersos que estes dois últimos tipos” (SAMPIERI, COLLADO E LUCIO , 1991,            
p. 60). 
 

O Centro Interescolar de 2º Grau Renato Ramos da Silva iniciou suas atividades em              

09/05/1978 na Avenida Castelo Branco, 109 – Bairro Universitário, na cidade de Lages/SC. A              

entidade mantenedora era a Fundação Educacional de Santa Catarina - FESC até 1989,             

quando foi extinta a referida Fundação e os professores e funcionários passaram a fazer parte               

do quadro do Magistério da SED. A partir de 1989 foi criada a Cooperativa dos alunos do CIS                  

que também foi extinta em 2008. Em 2000 foi alterada a identificação das Unidades Escolares               

e o CIS passa a chamar-se Centro de Educação Profissional “Renato Ramos da Silva” –               

CEDUP. Em 2008 em substituição a Cooperativa foi reativada a APP (Associação de Pais e               

Professores). Conta atualmente com 128 professores, sendo, 27 efetivos e 101 ACTs            

(admissão de professores em caráter temporário), 04 Assistentes Técnico-pedagógicos, 01          

Supervisora Escolar, 04 Assistentes de Educação e 10 Analistas Técnicos em Gestão            

Educacional, totalizando 147 servidores. A escola possui como filosofia “Promover a           

educação integral voltada para o mundo do trabalho” e como missão “Promover a             

Educação Integral, reforçando as diversas habilidades cognitivas, sociais, emocionais e          

éticas para que os estudantes se transformem em indivíduos íntegros e realizados”. A             

proposta de educação profissional da escola está fundamentada no princípio educativo de            

forma integrada entre o Ensino Médio e Profissional buscando o desenvolvimento das            
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múltiplas potencialidades de cada estudante. Há uma preocupação da escola em habilitar os             

alunos para uma rápida inserção no mercado de trabalho, pois muitos jovens optam por esta               

modalidade de ensino a fim de garantir um primeiro emprego ou atualizar-se para enfrentar as               

mudanças do mundo do trabalho.  

Atualmente a escola oferece à comunidade 22 turmas de Ensino Médio Integrado à             

Educação Profissional em tempo integral e 19 Cursos Técnicos Subsequentes, nos períodos            

matutino, vespertino e noturno. A escola é muito bem organizada desde a sua gestão, bem               

como a disponibilidade de laboratórios e práticas pedagógicas que oferecem aos seus alunos.             

É um dos CEDUP’s referência do estado de Santa Catarina. Possui laboratórios de             

informática, gestão, desenho, química, segurança do trabalho, edificações, técnico saúde          

bucal, enfermagem, onde todos possuem identificação, assim, como as salas de aulas, possui o              

setor de Setor de Atendimento ao Estudante - SAE, Serviço de Orientação Pedagógica - SOP,               

orientações de estágios, MEDIOTEC (em parceria com o Governo Federal), sala dos            

professores, secretaria, RH, sala de leitura, sala de artes, auditório, refeitório e uma ampla              

biblioteca que contempla todos os cursos disponibilizados à comunidade, salas de aula            

organizadas e limpas.  

Para a coleta de dados e reflexão sobre a inclusão das TICS nas práticas pedagógicas               

pelos docentes do Centro de Educação Profissional Renato Ramos da Silva foi realizado uma              

aplicação de um questionário com 12 questões fechadas de múltipla escolha e 2 abertas              

totalizando quatorze questões. Tivemos a participação de 46 docentes envolvendo áreas           

técnicas e ensino médio.  

A conversa com os Docentes iniciou com uma breve apresentação da Base Nacional             

Comum Curricular - BNCC, (BRASIL, 2018) e as competências 4 e 5 onde especificamente              

fala sobre as TICS. Após essa apresentação foi aberto para discussões, houve a participação              

da maioria dos docentes e então iniciou-se a aplicação dos questionário. 

Estas questões e respectivas soluções foram desenvolvidas e proporcionadas através da           

plataforma do Formulário Google, que facilita o controle de perguntas e respostas, assim             

como o tempo de execução. A plataforma possui facilidade de acesso, sem necessidade de              

cadastro anterior apenas utilizando um link de compartilhamento. O tempo de aplicação da             
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metodologia foi de uma hora, sendo 10 minutos destinados à explicação de como acessar o               

link. A ferramenta foi viabilizada para aplicação aos participantes no auditório da escola             

utilizando de seu dispositivo móvel ( celular ). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a aplicação do questionário, buscou-se efetivamente levantar as maiores          

dificuldades que os docentes enfrentam para a utilização das TICS na prática pedagógica,             

buscando a melhor forma de contribuirmos com o tema discorrido.  

 A seguir serão apresentados os resultados coletados do questionário aplicado, através           

da ferramenta Google Formulário. O link do questionário foi enviado através do whatsapp             

para facilitar a abertura do questionário pelos docentes. Também contou-se com auxílio de um              

projetor multimídia para que facilitasse a visualização do questionário.  

 
 

Gráfico 1 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 

Por meio da análise do gráfico 1, pode-se observar que 65,2% professores acreditam que a               

forma tradicional de ensino precisa ser aprimorada, tendo em vista que as TICS estão              

vinculadas aos objetivos curriculares da BNCC no processo de ensino-aprendizagem. 

Para Christensen, Horn e Johnson (2012), o processo de ensino-aprendizagem deve ter            

como elemento principal a motivação, com o intuito de gerar o engajamento dos alunos no               
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processo de aprendizagem, levando-os a assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem e            

desenvolvimento e assumir o protagonismo estudantil. 

Partindo desse pressuposto é imprescindível que os docentes, assumindo um novo papel            

como educador do século XXI, realizem um novo planejamento pedagógico, reconhecendo as            

necessidades dos alunos, incluindo as TICS na sua transformação social, no seu raciocínio e              

no seu aprendizado. 

 

Gráfico 2 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 

 

Já o gráfico 2, levantou-se que 58,72% dos docentes concordam que a incorporação das              

TICS desenvolve no aluno um papel proativo na busca de novas formas de aprendizagem,              

deixando-os mais motivados e comprometidos. 

Como diz Mercado (2002, p.15): Com as novas tecnologias, novas formas de            

aprender, novas competências são exigidas, novas formas de se realizar o trabalho pedagógico             

são necessárias e fundamentalmente.  

Assim sendo, a construção do conhecimento envolvendo professor e aluno possui uma            

relação mútua, ocorrendo a incorporação de novos saberes, conhecimentos e o           

desenvolvimento de novas práticas significativas, contando com os novos recursos          

tecnológicos. 
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Gráfico 3 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 

 

No gráfico 3, para os professores a utilização das TICS amplia as formas do professor               

ao ensinar e do aluno ao aprender.  

SERAFIM, Maria Lúcia; SOUSA, Robson Pequeno (2011, p.25), dizem: “Assim torna-se           

cada vez mais necessário que a escola se aproprie dos recursos tecnológicos, dinamizando o              

processo de aprendizagem. ” 

Entendemos que as escolas precisam de uma nova política pedagógica para atender as             

demandas que estão surgindo, principalmente pelo fato de que as crianças já nascem com as               

TICS presentes em seu dia-a-dia. É sabido que o uso das TICS implica em novas formas de                 

pensar, agir, ensinar 
 

 

 

Na questão  4, abordou-se sobre os professores serem favoráveis ao uso das TICS 

como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem.  Por ser tratar de uma 

questão aberta de forma descritiva os professores puderam expor sua análise sobre a questão 
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onde obtive 39 respostas equivalente a 79,59% sendo favoráveis ao uso das TICS e 7 

respostas equivalente 20,40% são favoráveis em partes.  Para facilitar o entendimento foi 

criada uma nuvens de palavras utilizadas nas respostas. 

 

 

 

Diante da questão 5 destaca-se que os professores entendem que há uma quebra de              

Paradigmas na Educação, sendo o velho paradigma o professor detentor do conhecimento            

(forma vertical) e novo paradigma o professor atuando como mediador entre o conhecimento             

e o aluno (forma horizontal).  

Segundo Camargo & Daros, (2018 p. 6), “em espaços nos quais os professores assumem a               

centralidade do processo e se apresentam como detentores de todo o conhecimento, acaba-se             

por impossibilitar a participação mais ativa dos estudantes e, ainda, se instaura o medo de               

errar, de arriscar e de participar. ” 

De acordo com Ausubel (1982) para que o aprendizado possa ocorrer, são necessárias             

duas principais condições: o aluno precisa ter engajamento para aprender e o conteúdo escolar              

precisa ser potencialmente significativo, ou seja, articulado com a vida e as hipóteses do              
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estudante. 

Dessa forma, o professor é visto como mediador, aquele que leva os alunos a conhecer               

e interagir com as TICS no processo de ensino-aprendizagem, onde as práticas pedagógicas             

são enriquecidas, inserindo novos propósitos educativos. 

Concordo com os autores, uma vez que a escola e a sala de aula devem ser ambientes em                  

que deve haver reflexão, envolvimento, engajamento e a democratização, ampliando as           

diversas formas do aluno participar, enfatizando o protagonismo em sua trajetória           

educacional. 

 
Gráfico 6 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 

 

No gráfico 6, os professores indicaram os possíveis obstáculos para que o professor faça              

uso das TICS no processo de ensino-aprendizagem. Para os docentes os limitantes na             

utilização das TICS foram: falta de capacitação e formação; falta de conhecimento sobre as              

TICS; falta de estrutura na escola; falta de conhecimento na utilização das TICS; falta de               

tempo para a elaboração do plano de aula utilizando as TICS; falta de confiança em utilizar as                 

TICS; resistência a mudanças no processo de ensino-aprendizagem (forma vertical para a            

forma horizontal); falta de suporte técnico na escola. 

As escolas precisam desenvolver o seu papel na educação, aplicando o uso das TICS no                

seu processo educacional, mas há de se destacar que estamos diante de muitas dificuldades na               
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inserção desses recursos tecnológicos, o que pode acarretar em uma má qualidade de ensino.              

Diante das dificuldades mencionadas pelos professores, a escola tem grande responsabilidade           

no caminho dos discentes, onde a inserção das TICS vem para agregar valores ao processo de                

ensino-aprendizagem. 

  

 
Gráfico 7 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 

Com relação ao gráfico 7, ter conhecimento que a BNCC em suas Competências 4 e 5                

prevê a utilização de recursos tecnológicos em sala de aula no processo de             

ensino-aprendizagem, 84,8% dos docentes afirmaram ter conhecimento, 8,7% ter         

conhecimento em partes e 6,5% não tem conhecimento, conforme demonstra o gráfico a             

seguir. 
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Gráfico 8 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 

No gráfico 8, um ponto expressivo evidenciado nas respostas obtidas pelos professores é             

que 50,0% dos docentes se dizem estarem preparados em partes e confiantes em utilizar as               

TICS na sala de aula como processo de ensino-aprendizagem. Entendemos que muitos            

docentes não se sentem preparados, por não saberem utilizar adequadamente os recursos            

tecnológicos disponíveis.  

Segundo, SERAFIM, Maria Lúcia; SOUSA, Robson Pequeno (2011, p.24): A rapidez das             

inovações tecnológicas nem sempre correspondem à capacitação dos professores para a sua            

utilização e aplicação, o que muitas vezes, resulta no uso inadequado ou na falta de criação                

diante dos recursos tecnológicos disponíveis. ” Com a contribuição das TICS no contexto             

educacional há a necessidade de novas posturas da escola e do professor, que se configuram               

como um desafio, oferecendo novas possibilidades e oportunidades no processo de           

ensino-aprendizagem. Dessa forma, é necessário refletir sobre ações pedagógicas que incluam           

nossos alunos em práticas cada vez mais tecnológicas, construindo situações de aprendizagens            

significativas em seu dia-a-dia. 
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Gráfico 9 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 

 

Na questão do gráfico 9 referente à utilização das TICS, gostaríamos de saber se a               

formação acadêmica, possibilita aos docentes o domínio na preparação para a utilização das             

TICS no processo de ensino-aprendizagem. 

Dos professores que responderam à pesquisa, 43,5% afirmaram que a formação           

acadêmica possibilita o domínio e 26,1,% que a formação não possibilita o domínio e 30,4%               

que a formação possibilita em partes para a utilização das TICS no processo de              

ensino-aprendizagem. 

 
Gráfico 10 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 
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No gráfico 10, os docentes poderiam escolher mais de uma opção para a sua resposta.               

A pergunta referiu-se: O professor utiliza o computador preferencialmente para que tipo de             

atividade? Consegue-se observar que a maioria dos docentes utilizam um computador em            

algum momento, ou seja teriam o conhecimento de como operar um computador seja para              

utilização de processador de texto, apresentação, ferramenta de busca ou até mesmo para o              

recebimento de email.  

As respostas foram enumeradas da seguinte forma:  

● 1 docentes afirmaram que utilizam o computador para acesso à Internet;  

● 41 responderam que é utilizado para processador de texto (word);  

● 41 utilizam o computador para programa de apresentação (powerpoint);  

● 40 docentes usufruem do computador para buscadores (google);  

● 42 docentes emprega o computador para e-mail;  

● 3 professores utilizam o Skype;  

● 23 manuseiam o computador para rede social;  

● 45 docentes selecionaram a opção preencher diários para a utilização do           

computador;  

● 45 docentes operam o computador para o lançamento de notas dos alunos. 

 

 
Gráfico 11 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 
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O gráfico 11, poderia ser assinalada mais de uma preferência. Ao questionarmos sobre             

quais recursos tecnológicos o professor utiliza em sala de aula no processo de             

ensino-aprendizagem. No gráfico 11, observa-se que a utilização do datashow tem um grande             

apreço pelos docentes. Agora necessitamos entender se utilizam de forma objetiva ou seja             

com propósito educativo ou simplesmente somente como uma ferramenta para auxiliar na            

transição de slides. Isso pode ser abordado em um trabalho futuro com os docentes.  

 As respostas obtidas foram da seguinte forma:  

● 43 docentes utilizam o datashow;  

● 4 professores manipula a lousa digital;  

● 42 docentes emprega a internet (pesquisa);  

● 10 professores utilizam jogos educativos;  

● e 32 docentes realiza apresentação do conteúdo em slides. 

 

 
Gráfico 12 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 

Ao perguntarmos aos docentes se o Projeto Político Pedagógico da escola contempla o             

uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem, 26,1% afirmam que sim, 8,7%            

responderam que não contempla, 17,4% afirmam que contempla em parte e 47,8% dos             

docentes disseram não saber, conforme demonstra o gráfico abaixo. 
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Gráfico 13 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019). 

Com relação ao professor possuir computadores disponíveis na escola para a utilização            

das TICS no processo de ensino-aprendizagem com os alunos, 43,5% dos docentes afirmaram             

que sim, 39,1% em partes e  17,4% responderam não possuir computadores disponíveis. 

Sabemos que na rede estadual onde realizou-se a pesquisa nem toda escola possui esse              

“privilégio” de ter um computador a disposição dos professores, até mesmo porque nos dias              

de hoje é quase que obrigatório professores terem seus próprios equipamentos. 

 

 
Gráfico 14 - Fonte: Fernando Sagaz Melo (2019)..  
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No gráfico 14, pergunta se o professor gostaria de receber capacitação sobre as TICS,              

onde 89,1% responderam que gostariam, 8,7 em partes e 2,2% responderam que não             

gostariam de receber capacitação. Aqui nessa questão tivemos a real certeza de que os              

docentes realmente necessitam de formação específica em relação às TICS, pois como            

podemos observar a maioria gostaria de estar recebendo capacitação sobre as tecnologias da             

informação e comunicação. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar a aplicação do questionário e após tabulação dos dados conclui-se que os              

docentes possuem a clareza da notoriedade das TICS no processo de ensino-aprendizagem,            

havendo a compreensão de que as tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano,              

provocando diversos impactos na sociedade, sobretudo na educação. 

Com base em algumas reflexões expostas pelos docentes, entende-se que há uma grande             

dificuldade de aplicar as TICS na prática habitual da escola a primeira delas conforme dados               

obtidos é a falta de estrutura na escola, seguida de falta de capacitação e formação de                

professores em TICS. Sugeriu-se para trabalhos futuros um curso de formação de professores             

em utilização de ferramentas tecnológicas para poder suprir essa necessidade dos docentes            

assim contribuindo para a formação dos mesmo. 

No caso do Centro de Educação Profissional Renato Ramos da Silva, a maioria dos              

professores relatou que os obstáculos encontrados para a utilização das TICS são a falta de               

capacitação e treinamento e a falta de conhecimento sobre as TICS. Essas dificuldades impõe              

uma reflexão sobre a formação desses professores, bem como sua constante atualização com             

relação à utilização e aplicação das TICS no processo de ensino-aprendizagem, atuando como             

formador e principal agente de transformação no comportamento dos indivíduos.  
  

Conforme dados obtidos na pesquisa a maioria dos docentes acredita que a forma             

tradicional precisa ser aprimorada com a inserção do uso das TICS, tendo em vista que a                
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própria BNCC contempla sua inserção no processo de ensino e aprendizagem. Segundo os             

relatos dos docentes, com a inserção das TICS no processo de ensino e aprendizagem os               

alunos estariam mais motivados e comprometidos com a produção do conhecimento, e os             

professores teriam uma ampliação das possibilidades de ensinar.  

Diante do dados coletados, também se tem um cenário de dificuldade apresentado pelos             

docentes quando se trata de implementar a TICS em sala de aula. A primeira dificuldade seria                

a falta de estrutura tecnológica da escola, pois de nada adiantaria o professor trazer tecnologia               

para sua aula sem condições técnicas da escola. Em segundo está a falta de capacitação e                

formação de professores para utilizar as TICS.  

Espera-se ter contribuído de forma significativa e reflexiva acerca do tema aos docentes             

do Centro de Educação Profissional Renato Ramos da Silva.  
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