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RESUMO 
 

 
BAÚ, Tahis Regina. Diagnóstico do uso de tecnologias educacionais no ensino 
presencial em uma instituição de educação profissional. 2018. 64 f. Trabalho de 
Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Formação Pedagógica para a 
Docência na Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis/SC, 2018. 

 
A introdução das tecnologias nas salas de aula facilita o processo de ensino-
aprendizagem, uma vez que as informações se tornam mais acessíveis e isso 
amplia as possibilidades de ações do professor. Assim, o professor é desafiado a 
estar em constante atualização, acompanhando a evolução das ferramentas 
disponíveis para o processo de aprendizagem. O objetivo deste trabalho foi realizar 
um diagnóstico do uso de tecnologias educacionais no ensino presencial pelos 
docentes, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina, Campus São Miguel do Oeste. Pode-se compreender o impacto do uso 
tecnologias educacionais no processo de ensino-aprendizagem, bem como entender 
os desafios da docência considerando sua formação e o atual perfil dos estudantes. 
Os docentes entrevistados demostraram conhecer tecnologias educacionais, sendo 
que as principais utilizadas são o Moodle / Avea, Pesquisa na internet e outras 
mídias e o Youtube. Foi possível diagnosticar que há necessidade de capacitação 
dos docentes para o uso adequado das tecnologias educacionais, de modo que 
possa melhorar a atuação do docente e motivar mais os alunos para aprender. 
 
Palavras-chave: Capacitação. Inovação. Tecnologias educacionais. Formação 
docente. 
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ABSTRACT 
 
BAU, Tahis Regina. Diagnosis of the use of educational technologies in 
classroom teaching in a professional education institution. 2018. 64 f. 
Conclusion work (Postgraduate Course lato sensu in Pedagogical Training for 
Teaching in Professional and Technological Education) - Federal Institute of Santa 
Catarina, Florianópolis / SC, 2018. 
 
The introduction of new technologies in classrooms facilitates the teaching-learning 
process, since information becomes more accessible and this broadens the 
possibilities of teacher actions. Thus, the teacher is challenged to be constantly 
updated, following the evolution of the tools available for the learning process. The 
objective of this work was to make a diagnosis of the use of educational technologies 
in classroom teaching by the teachers, at the Federal Institute of Education, Science 
and Technology of Santa Catarina, São Miguel do Oeste Campus. One can 
understand the impact of using educational technologies in the teaching-learning 
process, as well as understand the challenges of teaching considering their training 
and the current profile of students. The teachers interviewed showed to know 
educational technologies, the main ones being Moodle / Avea, Internet search and 
other media and Youtube. It was possible to diagnose that there is a need for teacher 
training for the appropriate use of educational technologies, so that it can improve the 
performance of the teacher and motivate the students to learn more. 
 
 
Keywords: Training. Innovation. Technologies educational. Profesor training.
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1 INTRODUÇÃO  
 

Tecnologias são o conjunto de ferramentas e as técnicas que correspondem 

aos usos que lhes destinamos. Os  avanços tecnológicos estão sendo utilizados 

praticamente por todos os ramos do conhecimento. Neste contexto, as descobertas 

tem ocorrido muito rapidamente e estão a nossa disposição com uma velocidade 

nunca antes imaginada (KALINKE, 1999). 

 Na educação, a evolução tecnológica também possui um papel fundamental, 

uma vez que as inovações tecnológicas e os novos paradigmas apontam para a 

necessidade de se incorporar o uso de ferramentas tecnológicas no processo de 

formação humana (CANTINI et al., 2006). 

A introdução das novas tecnologias nas salas de aula facilita o processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que as informações se tornam mais acessíveis e 

isso amplia as possibilidades de ações do professor (SASSAKI, 1997). Neste 

contexto,  cabe a escola o papel de formação de cidadãos que estejam atualizados, 

habilitados e capazes de atuarem num mercado de trabalho altamente competitivo, 

que cobra cada vez mais conhecimento (MALUSÁ, 2004). Assim, o uso de 

tecnologias educacionais pode provocar a alteração dos comportamentos dos 

discentes, contribuindo para a ampliação e maior aprofundamento do conteúdo 

abordado (FREITAS; LIMA, 2010). 

O professor é desafiado a estar em constante atualização, acompanhando a 

evolução das ferramentas disponíveis para o processo de aprendizagem. Ele, como 

agente mediador no processo de formação de um cidadão apto para atuar nessa 

sociedade de constantes inovações, tem como desafios incorporar as ferramentas 

tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem, buscando formação 

continuada, bem como mecanismos de troca e parcerias quanto à utilização destas 

(CANTINI et al., 2006).  As instituições de ensino também possuem um importante 

papel neste processo, que é de possibilitar a formação continuada dos docentes, 

bem como disponibilizar as novas tecnologias e equipamentos necessários a esta 

prática. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar um diagnóstico do uso de 

tecnologias educacionais no ensino presencial pelos docentes, no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus São Miguel do 

Oeste. 

 



 

 

14 

1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo Geral  

  

- Realizar um diagnóstico e análise do uso de tecnologias educacionais no ensino 

presencial pelos docentes, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Santa Catarina, Campus São Miguel do Oeste. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Realizar pesquisa bibliográfica sobre o impacto do uso tecnologias 

educacionais no processo de ensino-aprendizagem; 

- Diagnosticar, por meio de pesquisa em formulário eletrônico com os docentes, 

o uso de tecnologias educacionais; 

- Identificar quais as principais tecnologias utilizadas pelos docentes; 

- Verificar a necessidade de formação docente para uso de tecnologias 

educacionais. 

  



 

 

15 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
2.1 Educação Profissional e Tecnológica 
 

A educação profissional, no Brasil, teve sua origem dentro de uma 

perspectiva assistencialista com o objetivo de atender as pessoas que estavam em 

condições socioeconômicas desfavoráveis (MOURA, 2007). A história da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica começou em 1909, 

quando Nilo Peçanha, criou 19 escolas de Aprendizes e Artífices que, mais tarde, 

foram transformadas em Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

(Cefets). A Rede Federal está distribuída em todo território nacional, com o intuito de 

qualificar profissionais para os diversos setores da economia brasileira, realizar 

pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e serviços em colaboração com 

o setor produtivo (REDE FEDERAL, 2018). 

No âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, é constituída pelas seguintes instituições: 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de 

Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Colégio Pedro II (REDE FEDERAL, 

2018). Segundo Pacheco (2015), na educação profissional e tecnológica (EPT), a 

criação, entre 2003 e 2010, de 214 novas escolas ampliou Rede Federal na 

perspectiva de colaboração com os demais sistemas de ensino para fortalecimento 

da oferta de EPT e, ao mesmo tempo, encaminhou-se a criação dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Em 29 de dezembro de 2008, 31 

centros federais de educação tecnológica (Cefets), 75 unidades descentralizadas de 

ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas 

vinculadas a universidades deixaram de existir para formar os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (REDE FEDERAL, 2018). 

A EPT é um tema que, desde os meados dos anos de 1990, vem ganhando 

destaque na pesquisa educacional no Brasil, devido a implementação de um 

conjunto de reformas educacionais e estabelecimento de diversas políticas públicas 

e programas governamentais relacionados a este tema (LIMA FILHO, 2010). Os 

programas criados atualmente, nas instituições de EPT, abrangem várias 

modalidades de ensino e os mais diferenciados públicos. Com isso, parte da 



 

 

16 

população passa a obter acesso a uma profissão que possibilite crescimento 

pessoal e, como consequência, crescimento para o país (SCHMIDT, 2010). 

A EPT propõe uma formação contextualizada, banhada de conhecimentos, de 

princípios e de valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos de 

vida mais dignos. Neste contexto, um dos objetivos basilares dos Institutos Federais 

é vencer as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, 

ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana (PACHECO, 2015).  

 
A concepção de educação profissional e tecnológica que deve orientar as 
ações de ensino, pesquisa e extensão nos Institutos Federais baseia-se na 
integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões 
indissociáveis da vida humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da 
capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia 
intelectual (PACHECO, 2015, p. 15). 

 

2.1.2 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são autarquias 

dotadas de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, que atuam no oferecimento de educação profissional e tecnológica, em 

todos os seus níveis e modalidades de ensino, formando e qualificando cidadãos 

para atuarem em diversos setores da economia, visando o desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional (REDE FEDERAL, 2018). 

Os Institutos Federais têm por finalidades e características, segundo a Lei no 

11.892, de 29 de dezembro de 2008:  

 
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;  
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 
educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura 
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;  
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal;  
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, 
em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o 
desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 
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VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica 
e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;  
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 
ambiente (BRASIL, 2008, seção II). 
 
 

De acordo com Pacheco (2015) os Institutos Federais tem como proposta 

agregar à formação acadêmica à preparação para o trabalho, discutindo os 

princípios das tecnologias e buscando superar a matriz Universidade/Escola 

Técnica, que corresponde a um estado hierarquizado do conhecimento. Estas 

instituições atuam na superação da separação ciência/tecnologia e teoria/prática, na 

pesquisa como princípio educativo e científico, nas ações de extensão como forma 

de diálogo permanente com a sociedade. Assim, são objetivos dos Institutos 

Federais, segundo a Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008: 

 
I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 
na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e 
para o público da educação de jovens e adultos; 
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas 
da educação profissional e tecnológica; 
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade; 
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o 
mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico local e regional; e 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para 
os diferentes setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação 
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 
profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais 
para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do 
conhecimento; e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 
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educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e 
inovação tecnológica (BRASIL, 2008, seção III). 
 
 

De acordo com Pacheco (2015), os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia são a síntese daquilo que de melhor a Rede Federal construiu ao longo 

de sua história, sendo caracterizados pela ousadia e inovação necessárias a uma 

política e a um conceito que pretendem antecipar as bases de uma escola 

contemporânea do futuro e comprometida com uma sociedade democrática e justa.  

 

2.1.2.1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

 
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

(IFSC) é uma instituição pública que tem por objetivo oferecer formação e 

qualificação em diversas áreas, nos vários níveis e modalidades de ensino, bem 

como realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, 

em articulação com os setores produtivos da sociedade catarinense (PDI, 2014).  

Os valores do IFSC são a ética, o compromisso social, a equidade, a 

democracia, a sustentabilidade e a qualidade, e a missão e a visão são os 

seguintes: 
Missão: Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação 
profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando 
conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural.  
Visão: Ser instituição de excelência na educação profissional, científica e 
tecnológica, fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão (PDI, 2014, p. 6). 
 
 

O IFSC é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e possui uma reitoria e 22 

câmpus, distribuídos por todo o estado de Santa Catarina, além de um Centro de 

Referência em Formação e EaD (PDI, 2014). 

A instituição iniciou em Florianópolis, por meio do decreto no 7.566, de 23 de 

setembro de 1909, como Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina e visava 

atender as demandas do setor produtivo e da comunidade, atendendo as classe 

socioeconômicas menos favorecidas. Em 1937, a passou a ser denominada em 

Liceu Industrial de Florianópolis (Lei 378 de 1937) e, cinco anos mais tarde 

transformou-se em Escola Industrial de Florianópolis (Decreto-lei no 4.127 de 1942). 
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A nomenclatura mudou novamente em 1965, passando para Escola Industrial 

Federal de Santa Catarina, com o oferecimento de cursos técnicos de ensino médio 

após 1971 (PDI, 2014). 

As Escolas Técnicas Federais foram transformadas em Centros Federais de 

Educação Tecnológica, por meio do Decreto 27 de 2002 e, com isso, passou a 

oferecer cursos superiores de tecnologia e de especializações. Em 2005, teve início 

em todo o País um processo de interiorização e de expansão das instituições 

federais de educação profissional e tecnológica. E, em 2008, o CEFET foi 

transformado em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio da 

Lei no 11.892 de 2008. Nesta ocasião o IFSC contava com 8 câmpus (Florianópolis, 

São José, Jaraguá do Sul, Florianópolis-Continente, Joinville, Chapecó, Itajaí e 

Araranguá), sendo que em 2009 iniciaram as atividades em Xanxere, em 2010 em 

Caçador, Canoinhas, Criciúma, Gaspar, Itajaí, Geraldo Werninghaus (localizado em 

Jaraguá do Sul) e Palhoça, em 2011, em Garopaba, Lages, São Miguel do Oeste e 

Urupema. Posteriormente foram inaugurados os câmpus Tubarão e São Lourenço 

do Oeste (PDI, 2014). 

O Câmpus São Miguel do Oeste iniciou suas atividades em 2011 e atende a 

população do extremo-oeste catarinense oferecendo cursos regulares, sendo cinco 

cursos técnicos e duas graduações, e diversos cursos profissionalizantes. As 

principais áreas formativas do câmpus estão diretamente relacionadas com as 

características produtivas da região. Uma audiência pública elegeu áreas prioritárias 

a serem implantadas. As opções elencadas foram as seguintes, em ordem 

decrescente de votos: Agroindústria; Agroecologia; Mecânica Automotiva; Vestuário; 

Móveis; Edificações (IFSC, 2018). 

Atualmente o câmpus oferece oportunidades de educação e 

profissionalização no extremo oeste, contribuindo para a elevação de renda, da 

qualidade de vida, e o desenvolvimento da comunidade, nas áreas de produção 

alimentícia, recursos naturais, processos industriais e gestão e negócios. 

Os cursos técnicos oferecidos são: Técnico Integrado em Eletromecânica, 

Técnico Integrado em Agropecuária e Técnico Integrado em Alimentos, Técnico 

concomitante em Eletromecânica, Técnico concomitante em Agropecuária e Técnico 

Subsequente em Administração. São oferecidos dois cursos de graduação: 

Agronomia e CST em Alimentos. Além disso, oferece muitos cursos de qualificação 

profissional e é polo de algumas especializações na modalidade à distância (IFSC, 
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2018). O câmpus atualmente conta com cerca de 80 servidores e mais de 700 

alunos. 
 
2.2 Tecnologias Educacionais 
 

A palavra tecnologia tem origem no grego "tekhne" que significa "técnica, arte, 

ofício" juntamente com o sufixo "logia" que significa "estudo”. Assim, a tecnologia é 

um produto da ciência que envolve métodos, técnicas e instrumentos que buscam 

trazer solução aos problemas identificados (OLIVEIRA; SILVA, 2015) na sociedade. 

Kenski (2004) diferencia tecnologia de técnica, de modo que a primeira refere-se ao 

“conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, 

à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de 

atividade“, e a segunda é definida como “maneiras, jeitos ou habilidades especiais 

de lidar com cada tipo de tecnologia para executar ou fazer algo“. O referido autor, 

por fim, define que a tecnologia “é o conjunto de tudo isso: as ferramentas e as 

técnicas que correspondem aos usos que lhes destinamos, em cada época” 

(KENSKI, 2004). 

Segundo Kalinke (1999), os avanços tecnológicos estão sendo utilizados 

praticamente por todos os ramos do conhecimento. Neste contexto, as descobertas 

tem ocorrido de maneira muito rápida. Assim, os canais de televisão a cabo e 

aberta, os recursos de multimídia e a internet estão presentes e disponíveis na 

sociedade. Em contrapartida, a realidade mundial faz com que os estudantes 

estejam cada vez mais informados, atualizados, e participantes deste mundo 

globalizado, necessitando que os sistemas de ensino acompanhem estas 

transformações. Para Almeida; Silva (2011) a expansão do uso de tecnologias 

digitais, como computadores e internet, favoreceu o desenvolvimento de uma cultura 

de uso das mídias e, por conseguinte, de uma “configuração social pautada no 

modelo digital de pensar, criar, produzir, comunicar, aprender e viver“.  

As inovações tecnológicas e os novos processos de produção 

desencadearam a necessidade de se incorporar o uso de ferramentas tecnológicas 

no processo de formação humana (CANTINI et al., 2006). As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica de 13 de julho de 2010 (BRASIL, 2010), já 

previam o uso dessas tecnologias como recurso pedagógico e tentava assegurar a 

presença das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no currículo 
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escolar. Segundo Silva e Correa (2014), esta imposição mexeu com um sistema 

educacional já acostumado a uma educação de valores antigos, abrindo espaço 

para discutir e implementar uma concepção de currículo numa perspectiva digital, 

ressignificada nas práticas pedagógicas dos educadores em sala de aula.  

 
Se a educação, antes do surgimento tecnológico, já visava a agregação de 
valores aos conhecimentos produzidos e divulgados em sala de aula, com 
as tecnologias ela teria uma contribuição qualitativa que levaria a um 
crescimento não apenas econômico, no que cerne ao desenvolvimento de 
um país, mas também ao crescimento participativo e crítico das 
capacidades humanas (SILVA; CORREA, 2014, p. 30).  
 
 

As inovações, inevitavelmente, estão em todos os campos da sociedade e 

possuem reflexo direto na vida do homem e, principalmente, na sua formação 

acadêmica e profissional (CANTINI et al., 2006). Desta maneira, a introdução de 

novas tecnologias no ambiente escolar pode contribuir para a melhoria das 

condições de acesso à informação, minimizar limitações relacionadas ao tempo e ao 

espaço e, ainda, permite agilizar a comunicação entre professores, alunos e 

instituições (FREITAS; LIMA, 2010). Segundo Nascimento (2012) as tecnologias 

educacionais podem tornar mais atraente para os jovens a relação de ensino-

aprendizagem, entretanto este é um novo desafio para a educação, uma vez que 

estas tendências obrigam a escola a remodelar e adaptar seus métodos de ensino. 

De acordo com o mesmo autor, esta dificuldade de adaptação ocorre porque estes 

novos meios permitem maior interação dos discentes, fugindo aos padrões 

tradicionais de educação que entende o aluno apenas como sujeito passivo da sua 

própria formação.  

As transformações ocorrem cada vez mais rápidas, aceleradas na constante 

evolução e expansão da informação e do conhecimento, interferindo e 

dimensionando diretamente nossa realidade atual e colaborando para as mudanças 

e melhoria das pessoas nas formas de se comunicar e de interagir com os meios e 

com o mundo (FRANÇA, 2010). Suzuki (2011) defende que o surgimento da 

tecnologia é um processo que se confunde com a própria história do homem, 

compreendendo que o mesmo criou estratégias para melhorar o seu dia a dia, 

inventando e aperfeiçoando técnicas que posteriormente foram chamadas de 

tecnologias, sendo estas utilizadas pelo educador no processo de ensino-

aprendizagem, compreendendo que o uso das tecnologias trazem novas 
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possibilidades, encantamentos e seduções, mas que também traz a necessidade de 

reflexão sobre a prática pedagógica que precisa ser significativa.  

As tecnologias da informática ampliam os sentidos e os aspectos da 

capacidade de ação intelectual (CYSNEIROS, 1999). Para Sassaki (1997) a 

introdução das novas tecnologias nas salas de aula facilita o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que as informações se tornam mais acessíveis e isso 

amplia as possibilidades de ações do professor. Isto gera uma evolução estratégica 

e didática de uma forma ampla, direcionada a construção do conhecimento, por 

meio da autonomia do aluno. Lévy (1999) destaca que para que as novas 

tecnologias atendam as demandas educacionais, é necessário que o educador seja 

preparado para incorporar esta linguagem de maneira correta no processo 

educativo, de modo que consiga participar ativamente dos processos de 

inteligências coletivas.  

 Para Malusá (2004), cabe a escola o papel de formação de cidadãos que 

estejam atualizados, habilitados e capazes de atuarem num mercado de trabalho 

altamente competitivo, que cobra cada vez mais conhecimento. Por isso, os 

educadores devem refletir sobre os procedimentos que devem ser adotados para 

melhorar a condição dos excluídos desse mundo tecnológico e, ao neles pensar, 

transformar os seus espaços/tempos e o ensino diante das tecnologias. 

Segundo Cantini et al. (2006), as escolas e universidades dispõe de 

tecnologias como TV, vídeos, DVD, retroprojetores, projetor de multimídia e 

laboratórios conectados à internet. Neste contexto, as principais tendências 

tecnológicas nos processos educativos são os ambientes colaborativos, espaços 

virtuais que possibilidade os alunos trabalharem grupo, independente do local 

(SILVA, 2012). Além disso, há plataformas disponíveis como o Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment), que pode ser usada como apoio a 

cursos presenciais e desenvolvimento de cursos a distância, e é capaz de integrar 

mídias e interfaces, permitindo vários recursos, tais como fóruns, chats, tarefas, links 

para arquivos e sites, blogs, áudios, vídeos, entre outros (PEREIRA, 2014). Além 

disso, há outros sistemas interativos, como as lousas com projetores interativos, que 

permite que alunos e professores escrevam ao mesmo tempo. O NMC Horizon 

Report, relatório global de pesquisa, em parceria com a News Media Consortium 

(NMC), comunidade internacional de especialistas em tecnologia educacional, 

aponta tendências tecnológicas na educação para o uso geral no ensino, 
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aprendizagem e investigação criativa: Computação em tablet, Cursos Online Abertos 

Massivos (Massive Open Online Courses - MOOCs), Impressões em 3D, Tecnologia 

trajável, Jogos e gamificação, etc (JOHNSON et al., 2013). 

 
2.3 Perfil dos Estudantes 
 

As relações humanas vem sendo constantemente transformadas, sendo que 

a educação é apenas um dos pontos que precisam ser modificados visando 

acompanhar estas transformações da sociedade. De acordo com Schmid (2015) a 

evolução tecnológica da sociedade deve ser acompanhada pelas instituições de 

ensino, não podendo estagnar-se no tempo, mas seguir o avanço e a revolução 

digital.  

Neste aspecto, é importante compreender que o perfil dos alunos também 

sofreu várias modificações ao longo dos anos. Diferentemente de tempos não muito 

distantes, hoje os educandos dispõe de muitos meios de informação. O aluno hoje 

tem acesso muito mais rápido e fácil às informações do que os docentes e de que 

seus pais (BUSSACARINI, 2005 apud DORIGONI; SILVA, 2007). Assim, os alunos 

adquiriram um perfil completamente diferente, comparando com a sociedade e os 

alunos do passado (SCHMID, 2015), e isto exige que os sistemas de ensino e 

docentes estejam atentos a estas transformações. De acordo com Babin (1989), a  

possibilidade encontrada na educação, que vai do livro e do quadro de giz à sala de 

aula informatizada ou on-line, leva o professor a um estado de perplexidade, 

”despertando insegurança frente aos desafios que representa a incorporação dos 

TIC ao cotidiano escolar, uma vez que talvez sejamos ainda os mesmos 

educadores, mas certamente, nossos alunos já não são os mesmos”. 

Gutierrez-Perez (1978) argumenta que a escola não pode ser pensada entre 

quatro paredes, e desvinculada do processo da comunicação. A utilização por parte 

do professor no trabalho em classe de mídias e ferramentas computacionais 

contribui para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que esses recursos, 

quando bem utilizados, provocam a alteração dos comportamentos dos discentes, 

contribuindo para a ampliação e maior aprofundamento do conteúdo abordado 

(FREITAS; LIMA, 2010).  

Para Moran (2008) aprendemos melhor quando vivenciamos, 

experimentamos, sentimos e, quando esses conteúdos que são trabalhados na 
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construção do conhecimento, são atribuídos a necessidade de aprender para 

podermos utilizá-los quando nos traz vantagens e significados. Assim, Schmid 

(2015) salienta que é importante perceber que hoje está acontecendo um conflito de 

gerações entre alunos e professores, ou seja, entre uma geração que não teve 

contato direto com a tecnologia moderna e aqueles que já nasceram submergidos 

nela. Assim, é necessário que o docente pense sobre o significado do seu papel e 

ferramentas que utiliza na docência frente ao novos perfis dos estudantes. 

 
2.4 Exercício da Docência Frente as Tecnologias Educacionais 
 

Segundo Karsentin (2010), as TICs tiveram uma difícil penetração nas 

práticas pedagógicas desde o início de sua disponibilização. Foi somente ao final 

dos anos 1970 que os primeiros computadores puderam ter permissão para entrar 

na escola. Logo, as mudanças tecnológicas que ocorreram no cenário educacional 

são completamente recentes, ainda não chegaram aos 50 anos. Segundo Schmid 

(2015) como, desde o início, a suposta implantação das tecnologias na sala de aula 

foi difícil, de certo modo, ainda se reflete no ambiente educacional nos dias de hoje. 

O professor, que atua como mediador no processo de formação de um 

cidadão apto para atuar nessa sociedade de constantes inovações, tem como 

desafios incorporar as tecnologias disponíveis no processo de ensino e 

aprendizagem, buscando capacitação por meio de formação continuada, bem como 

mecanismos de troca e parcerias quanto à utilização destas (CANTINI et al., 2006). 

Neste contexto, quanto ao papel do docente, Lopes (2005) afirma que o ponto de 

partida é analisar as implicações de sua presença no processo educativo. A função 

do professor está condicionada à forma com que as tecnologias digitais são 

apresentadas no processo de ensino: como máquinas de instrução, ferramentas 

auxiliares do processo educativo ou parceiras evolutivas, co-autoras.  

Para Bortoline et al. (2012) é preciso perceber a inserção dos recursos das 

tecnologias da informação e da comunicação na escola para além da inclusão 

digital, mediante a apropriação destes recursos enquanto instrumentos que 

estendem a capacidade humana de armazenar, resgatar, explorar e divulgar a 

informação. Neste contexto, a escola é desafiada a observar, reconhecer, apropriar-

se e contribuir para com a consolidação de uma nova cultura de aprendizagem. De 

acordo com Nascimento (2012) há um atraso tecnológico das instituições de ensino, 
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e isto é reflexo dos problemas existentes no nosso sistema educacional e resultado 

de ações políticas que, historicamente, não tem priorizado a educação pública como 

uma questão fundamental para o desenvolvimento.  

No âmbito educacional, Gutierrez-Perez (1978) enfatiza que utilizar a 

tecnologia pela tecnologia não traz ganho algum para a educação, apenas utilizar 

técnicas audiovisuais não é de fato a comunicação com, por e para os meios de 

comunicação. O uso de novas tecnologias supõe uma atitude inicial de 

despojamento de pré-concepções, de predisposições, especialmente aquelas 

provocadas pelo efeito dramático da novidade, tanto nos seus aspectos positivos 

(acesso a novas formas de manipulação de um objeto como a escrita e a reescrita, 

por exemplo), como negativos (desorganização inicial de um atividade em grupo que 

era feita em sala de aula segundo rotinas com resultados previsíveis) (CYSNEIROS, 

1999).  

Conforme Perrenoud (2000) o exercício da prática docente voltado à 

formação de alunos com competências para as redes digitais do saber buscar 

formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as 

faculdades de observação e pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e 

classificar, a leitura e análise de textos e imagens, a representação de redes, de 

procedimentos e de estratégias de comunicação.  

Deste modo, Teixeira (2011) afirma que o uso de toda uma gama de 

ferramentas dentro do contexto de sala de aula objetiva aumentar a motivação de 

professores e alunos, uma que permite uma maior interação e amplia as 

possibilidades de contato entre educandos e educadores. Segundo Kenski (2008) “a 

maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo educativo”. 

O papel primordial do educador face às novas tecnologias educacionais é o 

de transformar sujeitos passivos em cidadãos ativos e críticos, através de uma 

postura de mediador, de supervisor e de consultor do educando, procurando, para 

isso, aliar a inteligência artificial e a realidade virtual a educação (OLIVEIRA NETTO, 

2005). As novas tecnologias interativas visam renovar a relação do emissor e 

receptor entre professor e aluno, permitindo o redimensionamento da mensagem, 

esta “torna-se modificável, na medida em que responde às solicitações daquele que 

a consulta, que a explora, que a manipula” (SILVA, 2012). Assim, para isto é 

necessário ter professores preparados e motivados para superar este desafio, 

conforme apresentado por Cantini et al., (2006): 



 

 

26 

Para que o professor possa realmente se atualizar e inovar, é necessário 
que ele primeiro tenha o desejo e a motivação e a escola como instituição 
também se renove, não só modernizando seus laboratórios, mas sim dando 
condições reais para que o professor realize um trabalho dinâmico, 
inovador, instigador, utilizando toda a tecnologia que ela dispõe aos seus 
alunos (CANTINI et al., 2006, p. 6) 
 

A introdução dos recursos tecnológicos no ambiente escolar não se restringe 

apenas a utilização de determinados equipamentos e produtos. Essa evolução 

tecnológica e sua chegada e utilização no trabalho docente veio a contribuir na 

alteração de comportamentos (FREITAS; LIMA, 2010). Dessa forma, os docentes 

encontram o desafio de reconhecer que os novos meios de comunicação e 

linguagens presentes na sociedade inevitavelmente farão parte da sala de aula. Por 

isso,  
não devem ser utilizados apenas como dispositivos tecnológicos que 
imprimem certa modernização ao ensino, mas sim conhecer a 
potencialidade e a contribuição que as TICs podem trazer ao ensino como 
recurso e apoio pedagógico as aulas presenciais e a distância (PEÑA, s/d, 
p. 10 apud CANTINI et al., 2006, p. 881). 
 

Desta forma, os sistemas educacionais precisam funcionar como espaços 

diferenciados, incluindo a presença de novos elementos tecnológicas e ferramentas 

de informação e comunicação. Cantini et al. (2006), afirma que estas tendências 

trazem ao docente um novo desafio que é de incorporar estas ferramentas para 

motivar seus alunos. Este desafio tem demandado que as instituições se equipem e 

que os docentes se capacitem para uso dos mesmos. 

Assim, a relação da educação com as novas tecnologia pressupõe uma 

rediscussão de seus fundamentos em termos de desenvolvimento curricular e 

formação de professores, assim como a exploração de novas formas de incrementar 

o processo ensino-aprendizagem (CARVALHO; KRUGER; BASTOS, 2000). Sassaki 

(1997) destaca que é necessário que ocorra a formação continuada dos professores, 

para estes se atualizem e consigam acompanhar a evolução tecnológica imposta 

para o mercado de trabalho. Assim, será possível que o mesmo capacite o aluno, 

fazendo uso de recursos de forma a ampliar seus conhecimentos e experiências. 

Moran (2008) salienta que as as tecnologias por si só não são capazes de 

modificar escola, entretanto, elas trazem muitas possibilidades de apoio ao professor 

e de interação. Além disso, de acordo com Freitas; Lima (2010) os recursos 

tecnológicos da informática na educação escolar contribuem na inovação da prática 

do professor em seu trabalho diário em sala de aula. 
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Com a expansão da rede de Educação a Distância (EaD) no Brasil, tem-se 

observado que as  experiências com as tecnologias na EaD estão estimulando 

mudanças nas práticas pedagógicas da educação presencial. A modalidade EaD se 

distingue da presencial pela distância física entre o aluno e o seu professor, além de 

diferenças na forma, requisitos e métodos, diferenças entre aulas expositivas, 

atividades em laboratório e dinâmicas de grupo (TORI, 2010). Neste cenário, cabe o 

uso das tecnologias para minimizar este distanciamento. Segundo Tori (2010), os 

recursos e as técnicas destinados inicialmente à educação virtual foram sendo 

descobertos e aplicados pela educação convencional (TORI, 2010), sendo que hoje 

se observa que há uma aproximação no uso das tecnologias para ambas as 

modalidades de ensino. 

 

2.5 Capacitação Docente para Uso de Tecnologias Educacionais 
 

Para Freire (2002) durante formação continuada dos professores, o momento 

principal é o da reflexão critica sobre a prática, uma vez que é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Segundo Freitas e Lima (2010) esta afirmação busca mostrar a importância de 

conscientizar a reflexão dos professores em sua prática diária e a utilização dos 

novos recursos tecnológicos no trabalho desses profissionais propiciando assim a 

melhoria da qualidade de ensino. 

Valente; Almeida (1997) destacam que a informática na educação ainda não 

impregnou as ideias dos educadores e, por isto, não está consolidada no nosso 

sistema educacional, sendo este ainda um dos obstáculos a serem ultrapassados. 

Para Cantini et al. (2006) o professor necessita incorporar as ferramentas 

tecnológicas buscando melhorar a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem, necessidade esta, emergente nessa sociedade de constantes 

inovações. 

O professor precisa se apropriar dos recursos tecnológicas, uma vez que isto 

o levará a construir estratégias de inovação no exercício da docência, como afirma 

Weinert et al. (2011), quando diz:  
No ambiente escolar, os objetivos se modificam. Já não é mais suficiente 
“ensinar por ensinar”. Sem metas a serem atingidas, a simples transmissão 
de informações não é válida se não agregar conhecimento. Considerando 
que as tecnologias são parte integrante do dia-a-dia das crianças e 
adolescentes, é responsabilidade dos gestores e professores, acolhê-las 
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como aliadas em seu trabalho, utilizando-a como ferramenta para o 
processo de ensino e aprendizagem e também formando para o uso correto 
dessas tecnologias (WEINERT et al., 2014, p. 53) 

 

Esse tipo de construção de novas formas de ensinar e de aprender, levará a 

descobertas de usos pedagógicos da tecnologia já experimentados por outros, e isto 

exige comunicação, troca, estudo, exploração (DEMO, 2005). Percebe-se a 

necessidade de dialogar mais sobre as relações entre o conhecimento, a tecnologia 

e o ensino-aprendizagem (FRANÇA, 2009), buscando posicionar melhor o docente 

neste contexto. 

Cantini et al. (2006) destacam que para a preparação do professor primeiro 

seria necessário criar a motivação, para que ele possa reconhecer que é preciso 

mudar. Desta forma, a iniciativa deve vir das instituições de ensino, que devem 

proporcionar meios de desenvolvimento profissional, dando chance para o docente 

buscar novos conhecimentos, novas técnicas de ensino, cursos de real 

aperfeiçoamento, onde ele possa aprender a gestar estes vários ambientes 

educacionais (CANTINI et al., 2006). Almeida; Borges; França (2012) destaca que 

estas ações devem ser trabalhadas no campo educacional, para que professores e 

alunos possam se familiarizar com os novos recursos digitais e, assim, informar-se, 

comunicar-se e expressar-se usando as novas modalidades de comunicação, como: 

processador de texto, internet, web, e-mail, bate-papo, lista de discussão, hipertexto, 

blog, vídeo blogs e outros. Cantini et al. (2006) destaca que nas escolas é comum 

que ocorrem apenas investimentos em recursos materiais, espaços físicos de 

laboratórios de informática, TVs, vídeos, DVDs, material de videoconferência, etc e 

não ocorra investimento na formação continuada dos professores. 

 Assim, destaca-se que, além da aquisição e disponibilização de novas 

tecnologias  ao professor não é suficiente, uma vez que é necessário prepara-lo 

para utiliza-las com sucesso no exercício da docência. 
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3 METODOLOGIA 
 

Para realização deste estudo, foi realizado inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, seguida de aplicação de um questionário para coleta de 

dados.  

A pesquisa bibliográfica é realizada a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto (FONSECA, 2002). Assim, esta etapa tem como objetivo 

proporcionar a análise dos conceitos e teorias que fundamentam o objetivo do 

trabalho (PACHECO; PEREIRA; PEREIRA FILHO, 2007). Para realização da 

pesquisa bibliográfica foram utilizados livros, artigos científicos e documentos 

norteadores da instituição participante, como o Planos de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), além de legislações. 

O diagnóstico do uso de tecnologias educacionais no ensino presencial foi 

realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Câmpus São 

Miguel do Oeste. Neste campus são oferecidos cursos em diferentes níveis de 

ensino: graduação, técnico integrado, técnico concomitante, PROEJA-Ensino 

Fundamental e Cursos de qualificação profissional. O campus apresentava 43 

docentes em efetivo exercício, no momento de aplicação do questionário, sendo a 

maioria contratada em regime de dedicação exclusiva e com pós-graduação nas 

diferentes áreas de formação. O campus possui infraestrutura adequada para 

desenvolvimento das aulas dos diferentes cursos, como laboratórios e salas de aula 

equipados, além de espaços como biblioteca, laboratório de informática, ginásio, 

cantina e áreas de recreação e lazer, etc. 

 A coleta dos dados junto aos docentes foi realizada por meio de um 

questionário, no período de junho a julho de 2017, por meio de formulário eletrônico 

(Apêndice A), enviado por e-mail, após sensibilização individualmente. A realização 

do trabalho foi autorizada pela direção do câmpus (Apêndice B). Assim, o formulário 

foi enviado a 43 docentes, sendo que 34 responderam a pesquisa. Esta metodologia 

de pesquisa, segundo Fonseca (2002), pode ser referida como sendo a obtenção de 

dados ou informações sobre as características ou as opiniões de determinado grupo 

de pessoas, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa. De acordo 

com Santos (1999), este tipo de pesquisa  busca informação diretamente com um 

grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter, tratando-se de um 
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procedimento útil, especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas. 

 Os resultados das perguntas objetivas foram expressos por meio de figuras 

(gráficos) e os resultados das perguntas descritivas, foram apresentados por meio 

da seleção das principais respostas, sendo que os dados brutos foram relacionados 

no Apêndice C. 
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4 RESULTADOS DE PESQUISA  
 
4.1 Perfil dos entrevistados 
 

 Dentre os docentes entrevistados, 41,2% relataram que cursaram licenciatura, 

55,9% bacharelado e 17,6% curso superior de tecnologia, na sua área de atuação 

(Figura 1). Destaca-se que muitos docentes não possuem diploma de licenciatura, 

uma vez as áreas profissionalizantes oferecidas pelo câmpus São Miguel do Oeste 

formam profissionais em cursos de bacharelado ou tecnológico, que posteriormente 

ingressam na docência. De acordo com a Resolução n° 6 de 2012 do Conselho 

Nacional de Educação, o prazo para os docentes em efetivo exercício na educação 

profissional realizarem formação pedagógica encerrará no ano de 2020 (BRASIL, 

2012). Assim, muitos docentes do câmpus São Miguel do Oeste que não são 

licenciados, estão matriculados em cursos de formação pedagógica. 

 

 
Figura 1 - Tipo de graduação cursada pelos entrevistados 

 

Os entrevistados declararam que apresentam especialização (41,2%), 

mestrado (64,7%) e doutorado (35,3%) (Figura 2), indicando que a maioria dos 

docentes entrevistados apresenta pós-graduação Stricto sensu. Apesar de todos os 

docentes serem graduados, nem todos assinalaram esta opção como sendo um 

curso de formação concluído, o que explica o baixo índice apresentado (55,9%) para 

esta escolaridade. 

Os resultados completos da área de formação dos docentes entrevistados 

está disponível no Apêndice C. Os dados foram compilados e agrupados conforme a 

classificação de áreas de conhecimento utilizada pelo Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Dentre os docentes 

entrevistados, 13 são da área de ciências agrárias, 2 da área de ciências sociais e 

aplicadas, 6 da área de ciências humanas, 7 da área de ciências exatas e da terra, 1 

da área de ciências biológicas, 1 da área de ciências da saúde e 4 da área de 

engenharias (Tabela 1). 

 

 
 

Figura 2 - Cursos regulares concluídos pelos entrevistados 

 

Tabela 1 - Áreas de formação dos docentes entrevistados 

Área do conhecimento Subárea N° de docentes 

 
 
Ciências Agrárias 

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 

8 

Agronomia 3 

Medicina Veterinária 2 

Ciências Sociais e 
Aplicadas 

Administração 2 

 
 
Ciências Humanas 

História 2 

Artes 1 

Letras 2 

Filosofia 1 

 
 
Ciências Exatas e da 
Terra 

Matemática 2 

Física 1 

Química 3 

Ciência da Computação 1 

Ciências Biológicas Biologia Geral 1 

Ciências da Saúde Educação Física 1 
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Engenharias Engenharia Elétrica 1 

Engenharia Mecânica 3 

 
 Em relação ao tempo de exercício de magistério, apenas 17,6% dos 

entrevistados informaram ter mais de 15 anos de exercício no magistério, 29,4% tem 

entre 5 a 10 anos de exercício, 2,9% entre 10 a 15 anos, sendo que 50% informaram 

terem menos de 5 anos de exercício do magistério (Figura 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Tempo de exercício de magistério dos docentes entrevistados 

 
 A maioria dos entrevistados (24 docentes) atua no Curso Técnico Integrado 

em Alimentos, uma vez que é o curso com maior número de turmas do câmpus, 

seguido dos cursos de qualificação profissional/extensão (19 docentes) (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Cursos que atua no IFSC – São Miguel do Oeste 

Curso N° de docentes 

Agronomia 16 

CST Alimentos 18 

Curso Técnico Integrado em Alimentos / Agroindústria 24 

Curso Técnico Integrado em Agropecuária 18 

Curso Técnico Integrado em Eletromecânica 13 

Curso Técnico Concomitante em Agropecuária 11 

Curso Técnico Concomitante em Eletromecânica 6 

Cursos de qualificação profissional/extensão 19 

 
 
 



 

 

34 

4.2 Diagnóstico do uso de tecnologias educacionais no ensino presencial 
 
 Na Tabela 3 estão apresentadas as tecnologias educacionais conhecidas 

pelos entrevistados. 

 

Tabela 3 - Tecnologias educacionais conhecidas pelos entrevistados 

Ferramentas de aprendizagem 
N° de 

docentes 
Moodle / Avea 34 
Objetos digitais de aprendizagem 20 
Pesquisa na internet e outras mídias 34 
Recursos audiovisuais 33 
Blogs 23 
Mapas conceituais 22 
Redes sociais: facebook, twitter 29 
Wiki: Escrita colaborativa 14 
Scratch: raciocínio lógico e a criatividade por meio da prática             1 
de programação 
Infográficos 12 
Nuvem 21 
PLEs (Ambientes Pessoais de Aprendizagem) como possibilidade     4 
para gestão do conhecimento 
Softwares (Block Cad, Hot Potatoes, Statistica, Assistat, 
etc). 17 
Instagram e Flickr 15 
Audacity - audiolivros 6 
Popplet - traduzindo informações em representações visuais 2 
Storybird - produção de livros digitais 3 
Prezi  25 
PBWorks - histórias interativas 2 
Wordpress 12 
Youtube 32 
Storyboard That 1 
Mentimeter 1 

 

 Observa-se que todos os docentes entrevistados conhecem a plataforma 

Moodle / Avea. Esta ferramenta é utilizada no câmpus São Miguel do Oeste desde 

sua implantação, por isso os docentes já estão familiarizados com a mesma. Além 

disso, a maioria dos docentes informou que conhece tecnologias como: pesquisa na 

internet ou outras mídias, recursos audiovisuais, Youtube, prezi e redes sociais. 

Entretanto, há recursos mais específicos para o processo de ensino-aprendizagem 
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que são pouco conhecidos pela maioria dos docentes. Além das opções de 

tecnologias disponíveis no questionário, os docentes entrevistados informaram 

conhecer também Storyboard That (1 docente) e Mentimeter (1 docente). Em uma 

pesquisa por Schmid (2015), onde foi entrevistado 45 professores sobre quais 

tecnologias educacionais são consideradas mais importantes, destacaram-se 

Computadores/ Notebooks, internet, datashow e Smartphone e tablets. 

Na Tabela 4 estão apresentadas as tecnologias educacionais utilizadas pelos 

entrevistados no exercício da docência. 

 
Tabela 4 - Tecnologias educacionais utilizadas pelos entrevistados no exercício da 

docência 

Ferramentas de aprendizagem N° docentes 

Moodle / Avea 32 
Objetos digitais de aprendizagem 16 
Pesquisa na internet e outras mídias 32 
Recursos audiovisuais 28 
Blogs 6 
Mapas conceituais 13 
Redes sociais: facebook, twitter 5 
Wiki: Escrita colaboarativa 3 
Scratch: raciocínio lógico e a criatividade por meio da prática            0 
de programação 
Infográficos 11 
Nuvem 6 
PLEs (Ambientes Pessoais de Aprendizagem) como possibilidade    1 
para gestão do conhecimento 
Softwares (Block Cad, Hot Potatoes, Statistica, Assistat, 
etc). 7 
Instagram e Flickr 0 
Audacity - audiolivros 0 
Popplet - traduzindo informações em representações visuais 0 
Storybird - produção de livros digitais 0 
Prezi  7 
PBWorks - histórias interativas 0 
Wordpress 2 
Youtube 31 
Aplicativos de Androind Sounds (pronúncia), Storyboard 
That 1 
Mentimeter 1 
Simuladores diversos em flash 1 
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 Observa-se que a maioria dos docentes utiliza o Moodle / Avea (32), Pesquisa 

na internet e outras mídias (31) e o Youtube (31) no desenvolvimento de suas aulas, 

que também são as tecnologias apontadas como mais conhecidas pelos 

entrevistados. Entretanto, cerca de 45% dos exemplos de tecnologia descritos no 

formulário não são utilizados por mais de 5 docentes, revelando que há espaço para 

uma maior inserção destas no contexto da sala de aula. Schmid (2015) verificou que  

23,9% dos professores utilizam análise de vídeos como recurso de ensino, 19,7% 

utilizam o Datashow e 9,9% utilizam a Tv Multimídia. 

 Na Figura 4 podemos observar o número de docentes que se sente 

preparado ou não para uso de tecnologias educacionais. Dos 34 docentes 

entrevistados, somente 14 (41,2%) se sentem preparados para utilizar tecnologias 

no contexto de sala de aula, 8 parcialmente preparado (23,5%) e 12 (35,3%) não se 

sentem preparados. As respostas completas sobre este questionamento podem ser 

visualizadas no Apêndice C.  

 

 
Figura 4 - Número de docentes que se sente preparado ou não para uso de tecnologias educacionais 

 

Os docentes que se sentem aptos a utilizar tecnologias educacionais 

relataram que esta alternativa pode aumentar o dinamismo das aulas, facilitando a 

aprendizagem dos alunos. Entretanto, fizeram ponderações a respeito, indicando 

que nem todos os recursos podem obter o efeito esperado, sendo necessário 

observar a proposta da atividade, o perfil dos alunos, etc. Dentre os docentes que 

relataram não se sentir preparados para uso de tecnologias educacionais, destaca-

se que a maioria relatou ser necessário uma capacitação para conhecimento e uso 

14	  

12	  

8	  

Sim	  

Não	  

Parcialmente	  
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destas, sendo que isto é dificultado pelo fato de existir muitas tecnologias 

disponíveis e que exigem constante atualização, aliado ao fato de que esta busca e 

capacitação demandam bastante tempo do docente, que geralmente não consegue 

se dedicar para estas atividades (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Principais respostas positivas e negativas dos docentes entrevistados, 

em relação ao seu preparo para uso de tecnologias educacionais 

Respostas positivas 

D1: Sim. Acredito que esteja preparado, porém nem todos os recursos podem 
produzir efeitos esperados, dada também as prerrogativas e as próprias 
experiências do docente. 
D2: Sim, pois auxiliaria na aprendizagem é facilita o desenvolvimento da aula 
D3: Sim, para algumas ferramentas mas falta domínio em outras.  
D4: Sim, para as tecnologias que já possuo algum contato. A dificuldade está 
em escolher/adequar a tecnologia de aprendizagem mais interessante ao perfil 
dos alunos das diferentes modalidades em que atuamos. 
D5: Sim. As novas tecnologias podem ser consideradas um importante 
caminho para aumentar o dinamismo e aprendizado das aulas. 
Respostas negativas 

D1: Não, há muitas ferramentas que desconheço, por isso, preciso me 
capacitar para utilizá-las. 
D2: Não, ainda me faltam instruções de como proceder com alguns softwares e 
programas  
D3: Ainda não. Me sinto insegura, e como não utilizo tenho a impressão que 
levarei muito tempo para planejar. Mas talvez seja apenas o fato de 
desconforto pelo desconhecido. 
D4: Não me sinto preparado, em virtude das peculiaridades que envolvem cada 
uma das diferentes TICS (Formas de avaliação, interferência do professor na 
atividade do estudante, etc). Porém, as utilizo, pois sempre possibilita 
aprendizado.  
D5: Desafiado e até motivado, mas não preparado. Saber utilizar uma 
tecnologia no dia-a-dia não garante sua eficácia em sala de aula. 

 

A Figura 5 apresenta o percentual de docentes capacitados para uso de 

tecnologias educacionais, seja em curso de graduação ou pós-graduação, local de 

trabalho ou buscou aprendizado de modo não formal (busca de vídeos, tutoriais, 

etc). 



 

 

38 

 
Figura 5 - Percentual de docentes capacitados para uso de tecnologias educacionais 

 

 Apesar de 79,4% dos docentes relatarem terem sido capacitados, os dados 

anteriores revelam que ainda há espaço para aprimoramento dos docentes. Os 

resultados deste estudo são distintos dos reportados pelo Centro Regional de 

Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) em uma  

pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas 

brasileiras (TIC Educação 2016), onde foi constatado que 70% dos professores 

entrevistados de escolas públicas não realizou curso de formação continuada no 

último ano, sendo que dos que realizaram 19% afirmaram que realização 

capacitação e que esta contribuiu muito, e 11 % revelaram que a capacitação 

realizada contribuiu pouco ou nada em sua formação (CGI.br/NIC.br, 2016). 

 Na Tabela 6, observamos que os docentes foram capacitados por meio de 

vários formas, como: cursos a distancia, capacitação no local de trabalho, busca por 

tutoriais e consulta aos colegas de trabalho que possuem experiência no uso de 

tecnologias educacionais, sendo que vários docentes relataram que buscaram 

informações de maneira autônoma e individual. Em pesquisa sobre o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras, em 2016, foi 

observado que apenas 12% dos professores de escolas públicas entrevistados 

realizaram curso de capacitação sobre o uso de computadores e internet em 

atividades de ensino em horário de trabalho, e 22% realizaram capacitação fora do 

horário de trabalho (CGI.br/NIC.br, 2016). 

 

Tabela 6 - Principais descrições de como ocorreu a capacitação dos docentes 

entrevistados 

Descrição de como o docente foi capacitado 

D1: Em cursos à distância, capacitações no trabalho e busca de alternativas 
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como tutoriais e vídeos explicativos. 
D2: Na instituição em que atuo fui capacitada para uso de ferramentas como o 
Moodle por meio cursos à distância e presenciais. No curso de graduação fui 
capacitada para o uso de softwares e infográficos, ao cursar as unidades 
curriculares e no desenvolvimento do TCC. Também busquei aprender a 
utilizar algumas das ferramentas de modo não formal, principalmente por meio 
de vídeos disponíveis no Youtube e de tutoriais encontrados na internet.  
D3: Capacitação formal, promovida pelo Câmpus do IFSC em que atuo. 
D4: Tento buscar na internet, e em conversas com colegas que já utilizam. 
D5: Predominantemente através da consulta a colegas de trabalho que já 
tenham domínio ou façam uso das ferramentas digitais.  
 

Na Tabela 7, verificamos que a principal dificuldade encontrada pela maioria 

dos docentes (85,3%) no uso de tecnologias educacionais é a falta de domínio de 

ferramentas. Neste aspecto, observa-se que a realização de capacitações neste 

tema é fundamental para que estas tecnologias sejam implementadas no ensino 

profissionalizante.  

 
Tabela 7 -  Dificuldades encontradas no uso de tecnologias educacionais 

Dificuldades relatadas N° 
docentes 

Falta de domínio das ferramentas 29 
Falta de infraestrutura disponível na instituição 8 
A metodologia de ensino empregada atualmente promove a 
aprendizagem dos alunos de forma satisfatória 3 
Não possuo dificuldades 2 
Indisponibilidade de tempo 5 
Falta de estímulo 1 
Resistência dos alunos, especialmente quanto as atividades 
extraclasse 2 
Evolução rápida das tecnologias, tornando as ferramentas 
obsoletas 1 
Dificuldade de adaptar o conteúdo as novas tecnologias 1 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) a formação 

continuada dos docentes tem como objetivo assegurar o aperfeiçoamento da 

profissão, por meio programas de capacitação. Assim, é recomendado que a 

instituição ofereça oportunidade de capacitação para que os docentes conheçam as 

tecnologias disponíveis e saibam utilizá-las no contexto da sala de aula. Assim, 

observa-se que pode-se atuar para melhorar a atuação do docente e motivar mais 

os alunos para aprender. Estes resultados vão de encontro com a afirmação de Lévy 
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(1999), que afirma que, para que as novas tecnologias atendam as demandas 

educacionais, é necessário que o educador seja preparado para incorporar esta 

linguagem de maneira correta no processo educativo, de modo que consiga 

participar ativamente dos processos de inteligências coletivas.  

Também foi apontado por alguns docentes que a falta de infraestrutura 

disponível na instituição (23,5%) e a indisponibilidade de tempo (14,7%) também são 

fatores limitadores no uso de tecnologias educacionais. Em pesquisa sobre o uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras, em 2016, 

apontado que as principais barreiras do uso de tecnologias educacionais são o 

número insuficiente de computadores por aluno, número insuficiente de 

computadores conectados a internet, baixa velocidade de conexão a internet, 

equipamentos obsoletos ou ultrapassados, ausência de suporte técnico e 

manutenção dos computadores, dentre outros fatores (CGI.br/NIC.br, 2016). 

Em uma pesquisa similar a realizada neste estudo, a empresa Matific, que 

atua com gamificação em cerca de 250 colégios públicos e privados no país, 

verificou que quase a metade dos professores de matemática do ensino fundamental 

no Brasil reclama da ausência de treinamentos e capacitação para a utilização de 

tecnologias educacionais em salas de aula. As principais dificuldades para o uso de 

tecnologias no ensino fundamental, segundo os professores, foram a falta de 

laboratório de informática (30,4 %), falta de estrutura de internet (60,8 %), falta de 

computadores e tablets (49,6 %), falta de política de incentivo da escola para o uso 

de tecnologias educacionais (33,4 %), falta de capacitação de professores para usar 

a tecnologia (46,6 %), dificuldade em lidar com tecnologia (8,0 %) (ASSESPRO, 

2017). 

Quando foram questionados sobre o papel das tecnologias educacionais no 

favorecimento da aprendizagem do aluno, todos os entrevistados demonstraram 

acreditar no potencial das tecnologias na melhoria da aprendizagem dos estudantes 

(Tabela 8), uma vez que o aluno pode se sentir mais motivado. Também foi 

mencionado que as tecnologias precisam ser utilizadas com cautela, assumindo que 

as tecnologias educacionais devem ser utilizadas como apoio ao processo de 

aprendizagem, e não como o foco principal das aulas. As respostas completas dos 

docentes entrevistados pode ser observada no Apêndice C. Estes resultados estão 

de acordo com o apontado na literatura, que indicam também a necessidade de 

incorporar o uso de ferramentas tecnológicas no processo de formação humana 
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(CANTINI et al., 2006), uma vez que  as tecnologias educacionais podem tornar 

mais atraente para os jovens a relação de ensino-aprendizagem. A introdução das 

novas tecnologias nas salas de aula facilita o processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que as informações se tornam mais acessíveis e isso amplia as 

possibilidades de ações do professor. Isto gera uma evolução estratégica e didática 

de uma forma ampla, direcionada a construção do conhecimento, por meio da 

autonomia do aluno (SASSAKI, 1997).  

 
Tabela 8 - Principais opiniões dos docentes entrevistados, em relação ao papel das 

tecnologias educacionais no favorecimento da aprendizagem do aluno 

Respostas  

D1: Sim. O aluno pode se sentir mais motivado e interessado, e com isso, a 
aprendizagem pode ser facilitada. 
D2: Certamente. Os estudantes para os quais lecionamos convivem com as 
tecnologias desde que são bebês, portanto, esta se torna uma maneira mais 
fácil e eficaz de interação nos dias atuais. Quanto mais o docente consegue 
inovar e apresentar tecnologias que chamem a atenção do estudante, maior 
será o impacto para aprendizagem. 
D3: Sim, percebo que a sala de aula é plural e cada aluno é único, com suas 
experiências de vida e suas dificuldades. Acredito que quanto mais 
diversificado for o método de ensino, maiores serão as chances de atingir todos 
eles. 
D4: Sim. O uso da tecnologia enriquece o aprendizado pois auxilia a 
transposição dos conceitos teóricos para algo mais palpável, mais prático. 
D5: Sim e não. Sim, pois, o uso da tecnologia ajuda a tornar as aulas mais 
atraentes e inovadoras, aumenta a integração e o diálogo entre os alunos e 
professores e também estimula os alunos a aprenderem e a aplicarem. No 
entanto, a resposta não, reflete à possibilidade de professores tornarem o uso 
da tecnologia como foco da sua aula e esquecer de que o conteúdo teórico 
também coopera para o desenvolvimento e as competências dos alunos. Além 
disso, o uso demasiado das tecnologias em sala pode tornar os alunos mais 
dispersos em relação ao ensino/aprendizagem. Assim sendo, ao meu ver as 
tecnologias são recurso de apoio ao ensino/aprendizagem e não pode se tornar 
o foco das aulas. 
 

 

Ainda, foi relatado que as tecnologias são usuais para os estudantes e, 

portanto, o uso destas em sala de aula pode facilitar a interação entre professor e 

aluno. Neste mesmo contexto, Piscitelli (2009) caracteriza os professores como 

imigrantes digitais, que estão tentando ensinar a uma população que fala uma 

linguagem totalmente diferente e que é incompreensível para esses professores 

imigrantes. Dessa forma, o uso de tecnologias pode aproximar o professor e o aluno, 
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fazendo com que a aprendizagem se dê numa relação de parceria e de construção 

coletiva. 

Os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com pesquisas 

realizadas sobre a utilização dos computadores e sua relação mediadora entre a 

prática docente e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Staa (2011) 

apresenta dados de pesquisas realizadas com o uso de computadores na sala de 

aula, e os dados indicam que o uso destes equipamentos fortalece o 

desenvolvimento de boas práticas pedagógicas e, com isso, amplia a motivação dos 

alunos na busca do aprendizado, tornando-os mais reflexivos na solução de 

problemas que são apresentados. Schmid (2015) verificou que 86% dos professores 

entrevistados em sua pesquisa acredita que as tecnologias sejam importantes e 

necessárias na sala de aula, sendo que 14% relatou que as tecnologias atrapalham 

a aprendizagem. 

 Os docentes relataram os principais conhecimentos, infraestrutura, 

legislações e outros aspectos necessários para que o professor use as novas 

tecnologias na escola de forma a desempenhar uma aprendizagem significativa 

(Apêndice C e Tabela 9). Foram apontados os aspectos capacitação, computadores 

com melhor desempenho, base de dados com informações sobre tecnologias 

educacionais, domínio da ferramenta pelos docentes, equipamentos de fácil acesso 

para os estudantes, tempo para adaptação dos conteúdos as tecnologias e desejo 

do docente em modificar suas práticas tradicionais. Neste aspecto, Freire (2002) 

afirma que, na formação docente, é fundamental que ocorra uma reflexão crítica 

sobre a prática, uma vez que é pensando criticamente sobre a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar. 

 

Tabela 9 - Principais conhecimentos, infraestrutura, legislações e outros aspectos 

que os docentes entrevistados acreditam ser necessário para que o professor use as 

novas tecnologias na escola de forma a desempenhar uma aprendizagem 

significativa 

Respostas  

D1: Os docentes precisam estar capacitados para uso das tecnologias que 
pretendem utilizar em sala de aula, portanto, a escola precisa se preocupar em 
oportunizar capacitações nesta temática. São exemplos de capacitações 
importantes: uso das ferramentas Scratch, Popplet, bem como melhor 
aproveitamento do próprio Moodle. Quanto a infraestrutura, é claro que 
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diversas ferramentas requerem computadores de melhor qualidade, com 
softwares específicos para seu funcionamento (a exemplo do Windows), sendo 
assim, este quesito se torna primordial para o desempenho da aprendizagem.  
D2: Acredito que a ampla divulgação dessas tecnologias seja o aspecto mais 
decisivo para o seu uso. Quais as tecnologias existentes? Quais as vantagens 
e desvantagens de cada uma? Percebo que existem muitas e acaba tornando-
se inviável, e até mesmo pouco prático, aprender a utilizar todas elas. Um local 
que concentrasse todas as informações a respeito dessas tecnologias poderia 
ser útil para o professor focar nas que mais se adequam a sua necessidade. 
D3: É preciso desenvolver a literacia digital dos docentes através de constantes 
capacitações, de maneira que estes adquirem habilidade no uso das 
ferramentas tecnológicas e, além disso, adquirem também propriedade para 
saber empregá-las de modo que estas agreguem qualidade nas práticas 
docentes. Na medida em que docentes passarem a utilizar TICs em suas 
práticas docentes, a necessidade de se poder contar com uma infraestrutura 
robusta de TI também aumentará. É por este motivo que não basta apenas 
desenvolver a literacia digital dos docentes: é preciso também batalhar por uma 
infraestrutura de TI robusta que sirva adequadamente a esta demanda. TICs 
podem sim alavancar um processo de revolução do ensino e aprendizagem. 
Porém, emprego de TICs na educação não rola sem uma infra robusta de TI. 
Logo, se não há um real investimento em infra de TI, se não se busca 
desenvolver os níveis de literacia digital dos professores então não se promove 
o uso de TICs na educação e, consequentemente, temos o que temos hoje: 
computadores simplesmente substituindo máquinas de escrever, 
multifuncionais substituindo mimeógrafos, internet substituindo orelhões. 
Tecnologia ou metodologia? As duas juntas! 
D4: O tempo para preparar aulas deve ser ampliado pois os 50% atuais não 
são suficientes. Além disso, o uso de computadores por muitas turmas 
simultaneamente é pouco viável e custoso. Muitas vezes, o recurso tecnológico 
poderia ocupar poucos minutos da aula, ou a metade dela. O professor muitas 
vezes não utiliza um recurso mais breve pois terá que deslocar a turma para 
um laboratório de informática para usar apenas um pouco os computadores. 
Portanto, o deal seria um tablet para cada aluno. 
D5: Acima de tudo o professor deverá dominar a sua área de conhecimento de 
forma satisfatória, para depois fazer uso das tecnologias, caso contrário a 
aplicação dessas ferramentas pelo simples uso pode tornar a ula sem sentido. 
E outro fator, não menos importante, é o domínio por parte professor sobre a 
ferramenta tecnológica.  
D6: Primeiramente, o professor precisar querer se familiarizar com as novas 
tecnologias, se capacitar, e treinar para poder utilizá-las. De nada adianta ter 
uma ótima infraestrutura se não for utilizada e o professor insistir em dar aula 
como sempre...  
 

 

4.3 Proposições para incentivo do uso de tecnologias educacionais 
  

 Observando os resultados obtidos neste estudo e considerando os aspectos 

relacionados as tecnologias educacionais elencados na fundamentação teórica, 
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destaca-se que algumas ações podem ser empregadas pela instituição investigada, 

a fim de disseminar o uso de tecnologias educacionais nos cursos 

profissionalizantes que oferece. 

 O elemento mais fortemente apontado foi a necessidade de capacitação dos 

docentes, que poderiam ser realizadas de maneira presencial, por meio de oficina, e 

a distância, nas quais o docente terá oportunidade de conhecer e exercitar o uso de 

tecnologias, para posteriormente aplicar no contexto de suas aulas. Destaca-se que 

a Instituição já realiza algumas ações de capacitação com esta temática, como 

cursos de qualificação profissional na modalidade a distância, especialização em 

tecnologias educacionais e oficinais presenciais sobre tecnologias educacionais e 

Moodle, por meio do Centro de Referencia em Formação e EaD - CERFEAD. No 

câmpus São Miguel do Oeste, foi realizado oficina presencial, além da oportunidade 

de capacitação dos cursos EaD descritos acima, entretanto, os resultados obtidos 

neste estudo apontaram que estas ofertas não foram suficientes para suprir a 

demanda de capacitação neste tema. 

Outra proposição seria a oportunidade que a instituição possui de oferecer um 

banco de dados contendo informações e tutoriais para uso destas tecnologias, 

facilitando o acesso à informação para o momento que o docente sentir a 

necessidade em realizar a consulta. Neste contexto, o IFSC já possui uma iniciativa 

de oferecer um edital para capacitação e produção de unidades curriculares em EaD. 

Dessa forma, esta iniciativa pode ser ampliada de modo a disseminar o uso de 

tecnologias educacionais institucionalmente. 

Após os docentes dominarem as tecnologias de interesse, é importante 

fornecer condições para sua utilizando, por meio da destinação de recursos para 

aquisição de software e equipamentos, além de garantir aos docentes tempo de 

treinamento em novas tecnologias, no planejamento semestral de atividade docente.  

Outra sugestão é a constituição de laboratórios e espaços inovadores, que são 

espaços criativos e colaborativos, onde novos conhecimentos são trocados e ideias 

são desenvolvidas. Estes espaços são projetados para oferecerem condições mais 

favoráveis para que a inovação ocorra de forma contínua em uma organização. 

  Ainda, a instituição pode lançar um edital de fomento a práticas inovadoras de 

ensino, que financiem o uso de tecnologias educacionais, estimulando a participação 

dos docentes e fornecendo condições para seu desenvolvimento. Por fim, para 

estimular a utilização, seria importante incluir, em reuniões coletivas com os 
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docentes, a possibilidade de troca de experiências exitosas e discussão de boas 

práticas sobre o uso de tecnologias educacionais, que oportunizará aos docentes 

vislumbrar novas possibilidade de aprimoramento e dinamização de suas aulas. 

Neste contexto, um estudo de caso conduzido por Júnior (2002), sobre uso de novas 

tecnologias educacionais no ensino de matemática, comparou a abordagem do tema 

geometria plana por meio de uma abordagem pedagógica tradicional com uma 

abordagem inovadora com o uso do computador e dos  softwares Logo e Cabri-

geometre. Os resultados obtidos neste estudo sugeriram o uso destas tecnologias, 

não somente como uma ferramenta para promover a aprendizagem da matemática, 

mas também como uma possibilidade de possibilitar ao professor uma mudança de 

postura que permitirá ao aluno explorar, descobrir e construir seu próprio 

conhecimento. 
Da mesma maneira, Filho (2013) investigou o uso do software educacional da 

empresa P3D Education como recurso didático no ensino da geografia e verificou 

que 21% dos docentes informaram que o uso desta tecnologia permite, facilita e 

dinamiza as aulas, 28% afirmaram que as imagens em 3D facilitam o aprendizado e 

21% que esta tecnologia motivo o aluno. Estes resultados revelam que o uso deste 

software pode permitir novas perspectivas, possibilidades e dinamismos favoráveis 

ao ensino da geografia. 

Júnior (2013) analisou o uso do software VLAB, aplicado ao ensino de 

conteúdos de química, aos alunos do primeiro ano do ensino médio 

profissionalizante. Verificou-se que os alunos que utilizaram o VLAB tiveram 

melhoria significativa de suas notas (85 %), demonstrando a viabilidade do emprego 

desta tecnologia no ensino de química. 

 As práticas apresentadas acima relevam que o uso de tecnologias na 

educação é uma tendência nas instituições de ensino, e tem demonstrado ser uma 

alternativa viável para dinamizar o processo de ensino e facilitar a aprendizagem do 

aluno. 
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5 CONCLUSÕES  
 
 

Este estudo permitiu diagnosticar do uso de tecnologias educacionais no 

ensino presencial pelos docentes, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina, Campus São Miguel do Oeste, por meio do 

levantamento da caracterização dos participantes, ferramentas e tecnologias 

conhecidas e utilizadas pelos docentes, segurança para uso de tecnologias 

educacionais, se os docentes já foram capacitados no assunto, dificuldades 

encontradas no uso de tecnologias, etc. 

Por meio da pesquisa bibliográfica, pode-se compreender o impacto do uso 

tecnologias educacionais no processo de ensino-aprendizagem, bem como entender 

os desafios da docência considerando sua formação e o atual perfil dos estudantes. 

Os docentes entrevistados demostraram conhecer tecnologias educacionais, 

sendo que as principais utilizadas são o Moodle / Avea, Pesquisa na internet e 

outras mídias e o Youtube. Estas tecnologias também foram relatadas como as mais 

usuais em outros estudos, uma vez que a maioria das escolas e universidades 

dispõe de equipamentos como TV, vídeos, DVD, projetor de multimídia e 

laboratórios conectados à internet, que facilitam o acesso ao uso destas 

ferramentas. Entretanto, há outras tecnologias e recursos disponíveis para uso com 

estes equipamentos, entretanto, revelando que há espaço para uma maior inserção 

destas no contexto da sala de aula. 

A necessidade de incorporar tecnologias na educação presencial foi 

evidenciada pelos docentes entrevistados, uma vez que foi diagnosticado que todos 

os docentes afirmaram que as tecnologias educacionais atuam positivamente 

favorecendo a aprendizagem dos alunos.  

Foi possível diagnosticar que há necessidade de capacitação dos docentes 

para o uso adequado das tecnologias educacionais, uma vez que  apenas (41,2%) 

se sentem preparados para utilizar tecnologias no contexto de sala de aula e maioria 

dos docentes entrevistados (85,3%) apontou que a maior dificuldade no uso de 

tecnologias educacionais é a falta de domínio de ferramentas. Assim, é importante 

que a instituição atue para estimular a participação dos docentes em capacitações e 

proporcionar condições para uso das tecnologias educacionais, uma vez que 

representa um importante avanço no processo de ensino-aprendizagem, 

aproximando o docente da realidade do discente. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 

Recomenda-se a continuidade deste estudo, promovendo capacitações com 

os docentes e avaliando a aplicabilidade das capacitações no contexto de sala de 

aula. Ainda, podem ser realizados experimentos comparativos em algumas unidades 

curriculares, onde poderá ser evidenciado a efetividade do uso de tecnologias 

educacionais em comparação com o método tradicional na condução de bases 

tecnológicas específicas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DO USO DE 
TECNOLOGIAS NO ENSINO PROFISSIONAL 

 
Caro(a) docente, 
 

Este questionário faz parte de um trabalho de pesquisa desenvolvido no curso de 
Especialização em Formação Pedagógica para a Docência na Educação Profissional e Tecnológica 
no Instituto Federal de Santa Catarina, sob a orientação do professor Msc. Érico Madruga, que tem 
como objetivo realizar um diagnóstico do uso de novas tecnologias educacionais no ensino presencial 
pelos docentes, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus 
São Miguel do Oeste. 

Você está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, da pesquisa acadêmica acima 
apresentada, da qual poderá desistir de participar a qualquer momento sem qualquer prejuízo e sem 
precisar dar explicações. Não haverá remuneração de qualquer espécie para participação na 
pesquisa, bem como despesas decorrentes com esta participação. Nenhuma de suas respostas 
oferecerá qualquer risco para a sua integridade física, mental, social ou moral, uma vez que o 
conteúdo obtido terá tratamento institucional e não pessoal. 

Sua identidade será preservada, porém, deverá ser registrada para possibilitar a organização 
dos dados coletados, bem como para que seja possível a confirmação e eventual aprofundamento, 
caso necessário, das informações obtidas. O sigilo de sua identidade será garantido pela 
pesquisadora, que se compromete a não divulgá-lo sob nenhuma hipótese ou alegação.  

Peço, que autorize o uso das informações que você der. Para isso, preencha o quadro 
abaixo. 

 
(  ) Autorizo que Tahis Regina Baú utilize as informações por mim fornecidas em seus trabalhos 
acadêmicos. 
 
(   ) Não autorizo que Tahis Regina Baú utilize as informações por mim fornecidas em seus trabalhos 
acadêmicos. 
 
Obrigada. 
Tahis Regina Baú 
Contato: tahis.bau@ifsc.edu.br 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DO USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO ENSINO PRESENCIAL EM 

UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

1. Nome: 
 

2. Selecione o tipo de graduação que cursou: 

(    ) Licenciatura 

(    ) Bacharelado 

(    ) Tecnológico 

 

      2. Selecione os cursos de formação que você concluiu:  

(    ) Graduação.  

(    ) Especialização.  

(    ) Mestrado.  

(    ) Doutorado.  
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3. Descreva as áreas de formação para os cursos elencados na pergunta anterior: 

 

4. Assinale a alternativa que representa quanto tempo de docência você possui: 

(    ) Menos de 5 anos 

(    ) 5 a 10 anos 

(    ) 10 a 15 anos 

(    ) Mais de 15 anos 

 

5. Assinale os cursos que você atua no IFSC – São Miguel do Oeste: 

(   ) Curso Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino médio 

(   ) Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino médio 

(   ) Curso Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino médio 

(   ) Curso Técnico em Eletromecânica Concomitante 

(   ) Curso Técnico em Agropecuária Concomitante 

(   ) Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

(   ) Agronomia 

(   ) Cursos FIC: __________________________________________ 

 

 

 7. Assinale quais ferramentas de aprendizagem / tecnologias educacionais que você conhece. 

  (    ) Moodle / AVEA 
  (    ) Objetos digitais de aprendizagem 

(    ) Pesquisa na internet e outras mídias 
(    ) Recursos audiovisuais 
(    ) Blogs 
(    ) Mapas conceituais 
(    ) Redes sociais: facebook, twitter 
(    ) Wiki: Escrita colaboarativa 
(    ) Scratch: raciocínio lógico e a criatividade por meio da prática de programação 
(    ) Infográficos 
(    ) Nuvem 
(    ) PLEs (Ambientes Pessoais de Aprendizagem) como possibilidade para gestão do 
conhecimento 
(    ) Softwares (Block Cad, Hot Potatoes, Statistica, Assistat, etc). 
(    ) Instagram e Flickr 
(    ) Audacity - audiolivros 
(    ) Popplet - traduzindo informações em representações visuais 
(    ) Storybird - produção de livros digitais 
(    ) Prezi  
(    ) PBWorks - histórias interativas 
(    ) Wordpress 
(    ) Youtube 
(    ) Outros. Quais? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
  ⇓ 
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8. Assinale quais ferramentas de aprendizagem/tecnologias educacionais você 

costuma utilizar em suas aulas? 

  (    ) Moodle / AVEA 
  (    ) Objetos digitais de aprendizagem 

(    ) Pesquisa na internet e outras mídias 
(    ) Recursos audiovisuais 
(    ) Blogs 
(    ) Mapas conceituais 
(    ) Redes sociais: facebook, twitter 
(    ) Wiki: Escrita colaboarativa 
(    ) Scratch: raciocínio lógico e a criatividade por meio da prática de 
programação 
(    ) Infográficos 
(    ) Nuvem 
(    ) PLEs (Ambientes Pessoais de Aprendizagem) como possibilidade para 
gestão do conhecimento 
(    ) Softwares (Block Cad, Hot Potatoes, Statistica, Assistat, etc). 
(    ) Instagram e Flickr 
(    ) Audacity - audiolivros 
(    ) Popplet - traduzindo informações em representações visuais 
(    ) Storybird - produção de livros digitais 
(    ) Prezi 
(    ) PBWorks - histórias interativas 
(    ) Wordpress 
(    ) Youtube 
(    ) Outros. Quais? 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 
  ⇓ 

 

9. Você se sente preparado para utilizar novas tecnologias nas suas aulas? Justifique sua 

resposta. 

 

10. Você foi capacitado em seu curso de graduação, local de trabalho ou buscou aprendizado 

de modo não formal (busca de vídeos, tutoriais, etc), paro o uso de novas tecnologias 

educacionais? 
 

11. Pergunta condicional (Se a resposta anterior for sim): Como se deu sua capacitação formal ou 

busca de aprendizado? 

 

12. Quais as principais dificuldades encontradas no uso de novas tecnologias? 

(    ) Falta de domínio das ferramentas 

(    ) Falta de infraestrutura disponível na instituição 

(   ) A metodologia de ensino empregada atualmente promove a aprendizagem dos alunos de forma 

satisfatória 

(    ) Não possuo dificuldades 

(    ) Outro. Qual?_____________________________________________________ 

13. Você acredita que o uso das tecnologias na escola pode favorecer a aprendizagem dos 
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alunos? Justifique sua resposta. 

14. Quais conhecimentos, infraestrutura, legislações e outros aspectos você acredita serem 
necessários para que o professor use as novas tecnologias na escola de forma a desempenhar 
uma aprendizagem significativa? 
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE C – RESPOSTAS DAS PERGUNTAS DESCRITIVAS DO 
QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DO USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO 

PROFISSIONAL 
 
Pergunta 4: Descreva as áreas de formação, referente aos cursos assinalados na 

pergunta anterior. 

Respostas: 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Graduação: Tecnologia em Alimentos Especialização: Gerenciamento de laboratórios / 
Tecnologia em Frutas e hortaliças Mestrado: Ciência de Alimentos Doutorado: Ciência de 
Alimentos 
Graduação e Especialização na área de Tecnologia em alimentos e mestrado e doutorado na 
área de Ciência de Alimentos 
Agronomia e engenharia agrícola 
Graduação em Engenharia Mecânica e mestrado em projeto e processos de fabricação. 
História; Ciências Sociais. 
Graduação em Medicina Veterinária, Mestrado em Agronomia e doutorado em Ciências 
Informática 
Administração 
Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Tecnologia em manutenção industrial, especialização em engenharia de produção 
Engenharia de Alimentos; Especialização: Educação 
Química de alimentos, tecnologia e ciência de alimentos. 
Agronomia, Química e fertilidade do Solo 
Matemática e Educação Científica e Tecnológica 
Sociais e Aplicadas  
Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários 
Ciências Agrárias. Engenharia de Alimentos. Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Arte, Educação e Cultura; Arteterapia, Educação e Saúde 
Química e Tecnologia de processos químicos e bioquímicos 
Manutenção Industrial / Engenharia de Produção 
Graduação (Licenciatura e Bacharelado) em Ciências Biológicas, Mestrado em Agronomia e 
Doutorado em Agronomia  
Graduação - Filosofia Mestrado - Filosofia 
Graduação em Tecnologia em Química Industrial, Graduação em Processos Químicos, 
Programa Especial de Formação Pedagógica e Especialização em Metodologia no Ensino de 
Biologia e Química; 
Medicina Veterinária; Ciências Animais - Fisiopatologia da Reprodução 
Graduação: Engenharia de alimentos; especialização: Ciência de Alimentos; mestrado: 
Engenharia de Processos e Tecnologias.  
Graduação em Química; Mestrado em Química Inorgânica e Doutorado em Ciências. 
Educação Física Escolar 
História 
Matemática 
Bacharelado em Engenharia Elétrica, mestrado em Engenharia Elétrica - Eletrônica de 
Potência 
Licenciatura em Letras e Pós graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional 
Ciência de Alimentos 
Licenciatura em Física 
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Pergunta 9: Você se sente preparado para utilizar novas tecnologias nas suas aulas? 

Justifique sua resposta. 

Respostas: 

Não, há muitas ferramentas que desconheço, por isso, preciso me capacitar para utilizá-las. 
Parcialmente. Para alguns casos, ainda preciso me ambientar às ferramentas, participar de 
capacitações, verificar os funcionamento através dos tutoriais. 
Não. Nem sempre o tempo disponível para o preparo das aulas permite conhecer, estudar, 
treinar e utilizar novas ferramentas e, por isso, utiliza-se aquelas de maior domínio. 
Estou preparado para tentar, somente após isso é possível dizer se estarei preparado para 
usá-las. 
Sim. Acredito que esteja preparado, porém nem todos os recursos podem produzir efeitos 
esperados, dada também as prerrogativas e as próprias experiências do docente. 
Não, ainda me faltam instruções de como proceder com alguns softwares e programas 
Sim, pois auxiliaria na aprendizagem é facilita o desenvolvimento da aula 
Creio que sim, por ter facilidade em utilizá-las em função da minha formação 
Razoavelmente, afinal sou professor a pouco tempo e estou aprendendo. 
Com algumas tecnologias sim, outras necessito de um aperfeiçoamento 
Ainda não. Me sinto insegura, e como não utilizo tenho a impressão que levarei muito tempo 
para planejar. Mas talvez seja apenas o fato de desconforto pelo desconhecido. 
Não, acredito que treinamento seja fundamental para o uso de novas tecnologias, de forma a 
acelerar o conhecimento mínimo para o uso destas ferramentas. 
Sim. Além disso a maioria das tecnologias são bastante intuitivas e de fácil aprendizado. 
Nem todas as tecnologias. 
Satisfatoriamente. 
Me sinto pouco preparada. Gostaria de estar. 
Atualmente não me sinto preparado, pois precisaria de capacitação em algumas dessas novas 
tecnologias educacionais para saber utilizá-las de forma mais adequada.  
Sim, desde que se tenha treinamento 
Sim, principalmente se voltado para a área de atuação  
Sim, sempre que testada e classificada como eficiente e aplicável ao tempo e condição da 
turma e aula. 
Em virtude de existirem muitas tecnologias que desconheço, o que dificulta meu preparo. 
Parcialmente, uma vez que tenho preferência pelas tecnologias já incorporadas, observando 
dificuldades de introdução de novas tecnologias. Gosto de explorar algumas possibilidades, no 
entanto, não me sinto preparada em alguns momentos para introduzir novas tecnologias, como 
medo em falhar com aquele conteúdo.  
Sim, parcialmente, porque o surgimento de novas tecnologias é muito frequente e nem sempre 
é possível se manter totalmente atualizado.  
Sim, desde que disponíveis. 
Relativamente capacitado. As tecnologias mais comuns de uso são bastante exploradas e 
normalmente geram e despertam interesse dos alunos. Entretanto sei da existência de diversas 
ferramentas, mas pouco aplico.  
Parcialmente preparado, pois sinto que preciso testar o funcionamento das novas tecnologias, 
praticar. Mas tenho muito vontade de usar. 
Sim, para algumas ferramentas mas falta domínio em outras.  
Me sinto preparada, porém acredito que se for disponibilizada orientação de como utilizar as 
novas tecnologias poderá facilitar sua utilização e otimizar o tempo. 
Desafiado e até motivado, mas não preparado. Saber utilizar uma tecnologia no dia-a-dia não 
garante sua eficácia em sala de aula. 
Sim. Estou disposto a isto. 
Sim, para as tecnologias que já possuo algum contato. A dificuldade está em escolher/adequar 
a tecnologia de aprendizagem mais interessante ao perfil dos alunos das diferentes 
modalidades em que atuamos. 
Não. Houve muito progresso nesse segmento, precisaria uma atualização constante. 
Sim. As novas tecnologias podem ser consideradas um importante caminho para aumentar o 
dinamismo e aprendizado das aulas. 
Não me sinto preparado, em virtude das peculiaridades que envolvem cada uma das diferentes 
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TICS (Formas de avaliação, interferência do professor na atividade do estudante, etc). Porém, 
as utilizo, pois sempre possibilita aprendizado.  
 

 

Pergunta 13: Você acredita que o uso das tecnologias na escola pode favorecer a 

aprendizagem dos alunos? Justifique sua resposta. 

Respostas: 

 Sim. O aluno pode se sentir mais motivado e interessado, e com isso, a aprendizagem pode 
ser facilitada. 
Certamente. Os estudantes para os quais lecionamos convivem com as tecnologias desde que 
são bebês, portanto, esta se torna uma maneira mais fácil e eficaz de interação nos dias atuais. 
Quanto mais o docente consegue inovar e apresentar tecnologias que chamem a atenção do 
estudante, maior será o impacto para aprendizagem. 
Sim. Alunos se sentem mais interessados quando inovamos. 
Sim, percebo que a sala de aula é plural e cada aluno é único, com suas experiências de vida e 
suas dificuldades. Acredito que quanto mais diversificado for o método de ensino, maiores 
serão as chances de atingir todos eles. 
Acredito que sim. A maior interatividade pode produzir maior problematização/sensibilização e 
gerar um protocolo de dúvidas que encaminham uma produtividade maior. 
Sim. O uso da tecnologia enriquece o aprendizado pois auxilia a transposição dos conceitos 
teóricos para algo mais palpável, mais prático. 
Sim, pois se aproxima da realidade do aluno e facilita sua busca e/ou entendimento pelo 
conteúdo 
Sim. Nossos alunos são digitais: nós devemos buscar fazer parte do mundo deles para tornar 
nossas aulas mais interessantes aos olhos deles: aula interessante significa aluno 
entusiasmado, maior interação aluno-professor e aluno-aluno e, consequentemente, uma aula 
de maior qualidade. 
Sim, pois os alunos gostam de aulas diferenciadas e com atividades interativas. 
Sim, pois hoje tudo esta interligado com novas tecnologias e favorece no aprendizado, como 
imagens, vídeos, apresentações, simulações, entre outras.  
Com certeza. Além de chamar a atenção dos discentes, pode tornar a aprendizagem mais 
prazerosa . 
Sim, especialmente das novas gerações que cresceram utilizando ferramentas mais 
tecnológicas. 
Sim. Nas UCs cujo conteúdo teórico é volumoso e cansativo as tecnologias podem ajudar 
bastante.  
Sim. Considerando especialmente a modalidade e a faixa etária dos estudantes, o uso de 
tecnologias contribui sobremodo na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 
Sim, porém, para cada caso deve ser utilizada aquela que melhor atenda à necessidade dos 
educandos e do conteúdo abordado.  
Acredito, com certeza. Os alunos são os chamados 'nativos digitais'. Ignorar este fato ou até 
proibir o uso de tecnologias pode limitar as possibilidades de aprendizado. Ao aprender e usar 
novas tecnologias o professor dá passos importantes em direção à realidade dos alunos, e 
assim pode criar várias pontes entre o que o professor ensina e o que/como os alunos 
aprendem atualmente. 
Sim, pois é uma forma de fazer o aluno participar mais ativamente na (re) construção do seu 
conhecimento. Além disso, seria mais motivante o ensino e a aprendizagem utilizando estas 
novas tecnologias educacionais. 
Sim, através da exemplificação de alguns conteúdos, com imagens, vídeos e alguns programas 
específicos, assim como algumas ferramentas o aprendizado dos alunos é facilitada, melhor 
compreendida.  
Sim, pois amplia as formas de aprendizagem. 
Sim, é uma forma bem eficiente, visual, interativa e até barata para contextualização prática, 
interação docente/aluno/vida profissional. 
Sim, todas as medidas que facilitam a transferência de conhecimento são ferramentas que 
auxiliam o aprendizado do aluno. 
Sim. O uso de tecnologias de forma correta e na 'dosagem' adequada favorece a 
aprendizagem, proporcionando acesso remoto á conteúdos e atividades, maior interação 
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estudante-professor.  
Sim, desde que utilizadas adequadamente. Na medida em que são apenas ferramentas, elas 
jamais podem substituir a presença do(a) professor(a). Mas como ferramentas auxiliares elas 
são excelentes porque permitem trazer para o ambiente da sala de aula um conjunto de 
informações e atividades que eram impensáveis antes de seu surgimento. Tornam as aulas 
mais flexíveis e dinâmicas.  
Sim, pois os recursos tecnológicos permitem maior interação dos alunos com determinado 
conteúdo.  
Certamente. Especialmente àquelas que permitem interatividade ou visualização prática de 
conteúdos.  
Acredito que sim, sem dúvidas, pois é uma forma de chamar a atenção do aluno, fazer com 
que ele se interesse mais.  
Sim. Nossos educandos fazem uso de tecnologias no dia-a-dia , vivem ligados na wifi 24 horas 
por dia, mas muitas vezes os percebemos anestesiados e sem capacidade de análise de 
informações. Desta forma não poderemos promover uma aprendizagem satisfatória se 
excluirmos o uso de tecnologias de nossas aulas ficando muito distantes da realidade dos 
alunos, embora as tecnologias por si só não resolvem nosso problema em sala de aula. Elas 
auxiliam no sentido de promover o desenvolvimento de mais habilidades durante as atividades. 
A utilização das tecnologias poderá contribuir e muito na aprendizagem dos discentes, pois 
eles gostam de curiosidades e desafios nesta idade, assim poderiam aprender de forma mais 
prazerosa. 
Favorecem e são um diferencial, mas não apenas porque são tecnologias em si (afinal as 
tecnologias são rapidamente superadas). Acho que o benefício está em oportunizar o contato 
com outras ferramentas que possam ser úteis para além da sala de aula. 
Sim. Mas não acredito que todas as novas tecnologias possam favorecer. 
Sim, a aprendizagem se dá de maneira natural quando abordamos o assunto com diferentes 
métodos. 
Essa é uma realidade da qual não podemos nos omitir, a tecnologia faz parte da vida das 
pessoas, esses recursos tecnológicos podem fazer com que a escola seja um ambiente de 
aprendizado mais próximo dos alunos, menos arcaica e mais moderna, conectada. 
Sim e não. Sim, pois, o uso da tecnologia ajuda a tornar as aulas mais atraentes e inovadoras, 
aumenta a integração e o diálogo entre os alunos e professores e também estimula os alunos a 
aprenderem e a aplicarem. No entanto, a resposta não, reflete à possibilidade de professores 
tornarem o uso da tecnologia como foco da sua aula e esquecer de que o conteúdo teórico 
também coopera para o desenvolvimento e as competências dos alunos. Além disso, o uso 
demasiado das tecnologias em sala pode tornar os alunos mais dispersos em relação ao 
ensino/aprendizagem. Assim sendo, ao meu ver as tecnologias são recurso de apoio ao 
ensino/aprendizagem e não pode se tornar o foco das aulas. 
Sim, tendo em vista que a maior parte dos estudantes convivem diariamente com dispositivos 
que podem ser utilizados em sala de aula, estes podem ser utilizados para motivar os 
estudantes. 
 

 

Pergunta 14: Quais conhecimentos, infraestrutura, legislações e outros aspectos você 

acredita ser necessário para que o professor use as novas tecnologias na escola de 

forma a desempenhar uma aprendizagem significativa? 

Respostas: 

Precisa conhecer as ferramentas e saber utilliza-las. Tb, é necessário que o ambiente de 
trabalho disponha de equipamentos para serem usados pelo professor e alunos. 
Os docentes precisam estar capacitados para uso das tecnologias que pretendem utilizar em 
sala de aula, portanto, a escola precisa se preocupar em oportunizar capacitações nesta 
temática. São exemplos de capacitações importantes: uso das ferramentas Scratch, Popplet, 
bem como melhor aproveitamento do próprio Moodle. Quanto a infraestrutura, é claro que 
diversas ferramentas requerem computadores de melhor qualidade, com softwares específicos 
para seu funcionamento (a exemplo do Windows), sendo assim, este quesito se torna 
primordial para o desempenho da aprendizagem.  
Ter um profissional que conheça as tecnologias e que possa der treinamentos práticos para 
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usos mais imediatos e aplicados.  
Acredito que a ampla divulgação dessas tecnologias seja o aspecto mais decisivo para o seu 
uso. Quais as tecnologias existentes? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma? 
Percebo que existem muitas e acaba tornando-se inviável, e até mesmo pouco prático, 
aprender a utilizar todas elas. Um local que concentrasse todas as informações a respeito 
dessas tecnologias poderia ser útil para o professor focar nas que mais se adequam a sua 
necessidade. 
Talvez o maior desafio seja o de o professor se utilizar das tecnologias no cotidiano, de forma 
que isso não esteja apartado numa percepção do "eu pessoa"/"eu professor". A infraestrutura é 
importante, mas o conhecimento das ferramentas ainda me parece fundamental. 
Conhecimentos dos recursos e programas existentes e conhecimentos em informática 
Cursos regulares para atualização do uso dessas ferramentas, principalmente devido a 
mudança e aperfeiçoamento constante dessas plataformas de aprendizagem. 
É preciso desenvolver a literacia digital dos docentes através de constantes capacitações, de 
maneira que estes adquirem habilidade no uso das ferramentas tecnológicas e, além disso, 
adquirem também propriedade para saber empregá-las de modo que estas agreguem 
qualidade nas práticas docentes. Na medida em que docentes passarem a utilizar TICs em 
suas práticas docentes, a necessidade de se poder contar com uma infraestrutura robusta de 
TI também aumentará. É por este motivo que não basta apenas desenvolver a literacia digital 
dos docentes: é preciso também batalhar por uma infraestrutura de TI robusta que sirva 
adequadamente a esta demanda. TICs podem sim alavancar um processo de revolução do 
ensino e aprendizagem. Porém, emprego de TICs na educação não rola sem uma infra robusta 
de TI. Logo, se não há um real investimento em infra de TI, se não se busca desenvolver os 
níveis de literacia digital dos professores então não se promove o uso de TICs na educação e, 
consequentemente, temos o que temos hoje: computadores simplesmente substituindo 
máquinas de escrever, multifuncionais substituindo mimeógrafos, internet substituindo 
orelhões. Tecnologia ou metodologia? As duas juntas! 
Cursos sobre novas tecnologias e liberação de tempo para preparação de aulas com uma 
biblioteca institucional para compartilhamento de boas práticas. 
Investimentos em dispositivos eletrônicos atualizados, capacitações aos servidores e alunos 
para a utilização, mudanças na forma de pensar principalmente pelos docentes. Pois alguns 
encontram dificuldades em trabalhar com meios eletrônicos. 
Como utilizar; Em que atividades pode se encaixar; Equipamentos necessários.. 
Acredito que treinamento seja fundamental, bem como, infraestrutura instalada na sala de 
professores e também disponível aos discentes. Para usar novas tecnologias é imprescindível 
que o docente tenha tempo disponível para isso, pois, com certeza enquanto estiver 
aprendendo será mais demorado o uso das novas ferramentas em comparação com àquelas 
que já domina bem. 
O tempo para preparar aulas deve ser ampliado pois os 50% atuais não são suficientes. Além 
disso, o uso de computadores por muitas turmas simultaneamente é pouco viável e custoso. 
Muitas vezes, o recurso tecnológico poderia ocupar poucos minutos da aula, ou a metade dela. 
O professor muitas vezes não utiliza um recurso mais breve pois terá que deslocar a turma 
para um laboratório de informática para usar apenas um pouco os computadores. Portanto, o 
deal seria um tablet para cada aluno.  
Além da infraestrutura que permita a utilização de algumas tecnologias, o conhecimento 
(capacitações) é essencial no desenvolvimento de uma aprendizagem realmente significativa 
para os estudantes. 
Especialmente conhecer/dominar as tecnologias. 
Conhecimentos das ferramentas e como usá-las; legislação sobre uso destas tecnologias para 
o ensino (se é permitido ou não, em quais circunstâncias, em sala de aula, somente em 
laboratório, se as atividades podem se feitas à distância ou não, etc); acredito que temos no 
câmpus a maior parte da estrutura necessária (laboratórios de informática, fones de ouvido, 
internet). 
Capacitação dos professores sobre a utilização adequada dessas novas tecnologias 
educacionais. Conscientização da equipe de tecnologia da informação (TI) sobre a 
necessidade de facilitar a utilização dessas ferramentas nos computadores dos laboratórios de 
informática. Destinação de recursos para melhorar a infraestrutura dos laboratórios de 
informática e criação de salas com projeção em 3D para uma visualização mais real de 
equipamentos industriais, por exemplo. Conscientização dos alunos sobre a importância de 
eles se motivarem para pesquisarem e participarem mais ativamente da (re) construção do seu 
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conhecimento.  
Conhecimento básico em informática, disponibilidade de equipamentos, uma rede de internet 
eficaz e treinamentos específicos para o uso de algumas ferramentas. 
Capacitações, cursos de curta duração e interesse do mesmo. 
Muitas ferramentas estão disponíveis como softwares e plataformas de ensino livres (sem 
custo). Basta pesquisar e aplicar a sua prática docente. É importante salientar que nem sempre 
conseguimos ferramentas similares as aplicadas na vida profissional. Muitas empresas utilizam 
softwares pagos como Word, MsProject, Keil, Proteus, Solid Works, AutoCad, Scada, STEP 7 e 
outros, que nem sempre estão disponíveis de forma livre como plataformas educacionais. 
Quando não temos acesso a algumas destas plataformas encontramos algumas similares e até 
um pouco limitadas mas não deixamos de utilizar a interação entre o aluno e a prática 
tecnológica. 
O treinamento sempre é uma ferramenta eficaz.  
Cursos específicos, ou mesmo, rede de colaboração entre os colegas já poderá promover 
maior conhecimento. E esse por si só promoverá a utilização efetiva das tecnologias e 
favorecer a aprendizagem.  
O professor deve ter conhecimento da tecnologia para saber manipular as diversas ferramentas 
e deve saber também que há limites legais para o uso de informações ou imagens obtidas nas 
redes sociais através dos meios digitais e que nem todas essas informações e imagens podem 
ser livremente utilizadas em sala de aula, sem o consentimento dos seus autores.  
Acima de tudo o professor deverá dominar a sua área de conhecimento de forma satisfatória, 
para depois fazer uso das tecnologias, caso contrário a aplicação dessas ferramentas pelo 
simples uso pode tornar a ula sem sentido. E outro fator, não menos importante, é o domínio 
por parte professor sobre a ferramenta tecnológica.  
No geral a infraestrutura exige ferramentas de mídia para aplicação. Para tanto, um 
conhecimento básico destas ferramentas também é necessário.  
Primeiramente, o professor precisar querer se familiarizar com as novas tecnologias, se 
capacitar, e treinar para poder utilizá-las. De nada adianta ter uma ótima infraestrutura se não 
for utilizada e o professor insistir em dar aula como sempre...  
Dominar o recurso que for utilizar para ser um bom mediador das atividades que for 
desenvolver em sala de aula. 
Equipamentos que sejam eficiente e supram a necessidade do trabalho docente, além de 
capacitação ao utilizar as novas tecnologias.  
Existe uma questão séria no Brasil que é a continuidade. Não sabemos se ao adotar um 
software conseguiremos continuar o trabalho com ele, por questões financeiras ou de 
tecnologia, ou de políticas públicas mesmo. É verdade que não dá para evitar esse processo, 
então, a alternativa é o professor nunca dormir no ponto quanto ao uso da tecnologia e, nesse 
sentido, faltam capacitações práticas que expandam nossa própria visão do potencial da 
tecnologia (para além dos velhos "fóruns" dos AVEAs ou do uso simplista do audiovisual). 
Nesse caso a questão é de decisão do professor, mas depende de um apoio institucional - 
tanto no sentido da capacitação, como talvez no desafio (se não se pode "exigir") à utilização 
dessas tecnologias. Se um projeto ou aula dá certo com alguma nova técnica, mais professores 
sairão do comodismo e procurarão se atualizar. Mas enquanto a questão for apenas conceitual 
ou teórica, não haverá uma motivação para a transformação. 
O desempenho de cada nova tecnologia deve ser estudado separadamente. 
Para mim, para que o professor use as novas tecnologias na escola é necessário um 
encantamento com esta, pois do contrário conhecimento, infraestrutura e outros não serão 
indicadores de adesão ao novo modelo. Normalmente a tecnologia é iniciada/conhecida pelo 
professor fora do ambiente escolar (sala de aula), com infraestrutura reduzida, pouco 
conhecimento do seu potencial e por iniciativa própria. Muitas tecnologias presentes na escola 
foram trazidas desta forma. 
Precisamos aprender e ensinar aos alunos a explorar esses recursos, eles se tornarão 
atraentes na prática.  
Maior aprofundamento dos professores frente às tecnologias, bem como a sua integração. 
Cada caso é diferente, por exemplo, na aplicação de um AVEA, é necessário que a escola 
tenha servidor de banco de dados robusto para comportar o acesso simultâneo de 40 ou mais 
pessoas, velocidade de conexão de internet para que a navegação aconteça de forma fluida, 
computadores em número suficiente para a turma, tempo para o professor planejar a aula e 
avaliar os estudantes (que geralmente é maior do que o tempo de preparação de uma aula 
tradicional). A formação do professor sempre colaborará para a implantação destas tecnologias 
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em suas práticas pedagógicas, seja ela oferecida pela instituição ou demandada pelo próprio 
professor. 
 

 

 

 

 


