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RESUMO 

Este estudo foi realizado com o objetivo de estabelecer uma melhor compreensão 

quanto a formação do professor para utilização das tecnologias, identificar seus 

principais desafios e se o professor possui habilidades para o usos ideal das 

tecnologias. Há diversos recursos tecnológicos que podem ser usados para inovar a 

qualidade de ensino e aprendizagem, mas na prática surge muitos entraves como 

despreparo do professor, falta de interesse das instituições, dificuldades pedagógicas 

para fazer o bom uso destes recursos e essas tecnologias não são utilizadas ou são 

utilizadas de formas inadequadas. Para levantamento dos dados foi realizada uma 

entrevista com 4 (quatro) professores de quatro escolas públicas do município de 

Caetés, os entrevistados foram professores do ensino fundamental, sendo 2 (dois) do 

fundamental 1 dos anos iniciais e 2 (dois) do Fundamental 2 dos anos finais. Nessa 

entrevista foi investigada suas habilidades com o uso das tecnologias, sua formação 

para o devido uso em sala de aula, quais suas principais dificuldades e desafios 

quando postos diante destes novos recursos tecnológicos. Todo processo foi feito 

através da abordagem qualitativa. Segundo os resultados obtidos houve um avanço 

da presença da tecnologia na formação do professor, porém existe ainda muitas 

dificuldades referentes às questões pedagógicas para utilização das TICs em sala de 

aula, como também foi possível detectar as dificuldades institucionais e 

governamentais para implementação das tecnologias em sala de aula. Para obtenção 

de uma educação qualificada com as tecnologias é necessário repensar as 

metodologias de ensino e apoio e interesse das instituições e governantes para haver 

a integração entre educação e tecnologias. 

 Palavras-chave: educação, professor, formação, desafios, tecnologias  

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This study was carried out with the objective of establishing a better understanding of 

teacher training for the use of technologies, identifying their main challenges, and 

whether the teacher has the skills for the optimal use of technologies. There are several 

technological resources that can be used to innovate the quality of teaching and 

learning, but in practice, there are many obstacles such as lack of teacher preparation, 

lack of interest of the institutions, pedagogical difficulties to make good use of these 

resources and these technologies are not used or are used in inappropriate ways. To 

collect the data, an interview was conducted with 4 (four) teachers from four public 

schools in the municipality of Caetés, the interviewees were primary school teachers, 

two (2) of the fundamental one of the initial years and two (2) of Fundamental 2 of the 

final years. In this interview was investigated their abilities with the use of technologies, 

their training for the proper use in the classroom, what their main difficulties and 

challenges when put in front of these new technological resources. All process was 

done through the qualitative approach. According to the results obtained there was an 

advance of the presence of technology in teacher training, but there are still many 

difficulties regarding pedagogical issues for the use of ICTs in the classroom, as well 

as the institutional and governmental difficulties for the implementation of classroom 

technologies of class. In order to obtain a qualified education with the technologies it 

is necessary to rethink the methodologies of education and support and interest of the 

institutions and governments for the integration between education and technologies. 

 Keywords: education, teacher, training, challenges, technologies 
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1. INTRODUÇÃO 

Os recursos tecnológicos crescem a cada dia e, em consequência, precisamos estar 

atentos para acompanhar mais de perto essas constantes inovações. Esse 

acompanhamento aplica-se em todos os setores, seja na agricultura ou nas empresas 

de pequeno e grande porte. Sempre que surgem novas tecnologias, os diversos 

setores passam por aprimoramentos para abstrair o melhor destas, e recria seus 

métodos de trabalho usando-as de forma que elas venham facilitar as atividades 

necessária para o funcionamento do setor e para fazer o melhor uso possível desses 

novos recursos. Na educação, essa realidade não é diferente. Assim sendo: 

A educação, e os sistemas de gestão do conhecimento que se desenvolvem 

em torno dela, têm de aprender a utilizar as novas tecnologias para 

transformar a educação, na mesma proporção em que estas tecnologias 

estão transformando o mundo que nos cerca. A transformação é de forma e 

de conteúdo. (DOWBOR L, 2011, p.8) 

A educação, como o setor base para todos os demais, não deve ficar de fora 

dessas evoluções tecnológicas, sendo o professor o principal mediador entre o 

conhecimento e o estudante. Assim, é necessário usar esses novos recursos de forma 

exploratória, revendo seus métodos de utilização como também fazer um bom uso 

dela para garantir uma melhor qualificação no exercício do processo de ensino e 

aprendizagem. Mas como fazer com que isso aconteça? Capacitar o professor para 

dominar o uso dessas tecnologias em sala de aula é o necessário para fazer o uso 

adequado destes novos recursos? Ou apenas capacitar não é o bastante, é 

necessário repensar as metodologias de ensino e atrelar essas novas metodologias 

ao uso da tecnologia? Estas entre outras perguntas são feitas quando falamos em 

educação, professor e tecnologias unidas com fins de aprendizagem. Nesta pesquisa, 

iremos em busca de respostas para entender melhor o cenário educacional e apurar 

de forma detalhada como foram ou estão sendo preparados os professores para 

utilizar estas tecnologias em suas aulas. 

É importante saber como estão sendo preparados estes professores para passar 

por estes desafios, partindo da parte da implementação das tecnologias até as 

metodologias utilizadas por ele. Para usar as novas tecnologias durante a execução 

de suas aulas, o professor como mediador no processo de formação caminha por
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todos esses processos de transformação da educação e implementação da tecnologia 

no âmbito educacional. 

Conseguir alguns computadores é só o começo. Depois é preciso conectá-

los à Internet e desencadear um movimento interno de buscas e outro, de 

trocas. Cabe ao professor, no entanto, acreditar que se aprende fazendo e 

saindo da passividade da espera por cursos e por iniciativas da hierarquia 

administrativa. (FAGUNDES, 1999 s/p) 

Diante do nosso cenário educacional, entendemos que a capacidade do 

professor dominar ou não o uso desses materiais tecnológicos é apenas parte do 

desafio encontrado. Através da capacitação do professor para o uso da tecnologia, 

apenas parte do problema seria solucionado, porque saber usar esses recursos 

adaptando os métodos de ensino tradicional é provável que não iria melhorar muito 

qualidade do ensino e nem iria fazer um uso adequado das tecnologias. Dowbor 

(2011, p.4) afirma que “As tecnologias sem a educação, conhecimentos e sabedoria 

que permitam organizar o seu real aproveitamento, levam-nos apenas a fazer mais 

rápido e em maior escala os mesmos erros”. 

Entendemos que é necessário repensar os métodos de ensino e articulá-los às 

novas tecnologias, assim como os demais setores refaz seus métodos para fazer um 

bom proveito dos novos recursos tecnológicos. Convém que a educação também 

atualize seus métodos de fazer educação, e fazer um bom uso desses novos recursos, 

como disse Paulo Freire (2002, p. 25), “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar possibilidades para a sua produção ou sua construção”. Entendemos que usar 

esses métodos tradicionais de transferência adaptando-os para tecnologia não é o 

ideal, mas sim gerar com os usos das tecnologias novas possibilidades através da 

construção de novas metodologias de ensino e consequentemente uma melhor 

utilização desses recursos na educação.  

Os desafios do professor diante das novas tecnologias são vários, mesmo nos 

dias atuais onde vivemos em um mundo conectado. Quando essas conexões através 

das tecnologias entram nas salas de aula, o professor é desafiado de várias maneiras. 

Um desafio se revela na dificuldade do uso desses novos recursos tecnológicos, 

consequentemente gerando insegurança na sua utilização em sala de aula. Outra 

dificuldade advém do fato de estarem acostumados com as metodologias tradicionais, 
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gerando assim resistências de migrar para novas tecnologias, causando uma forma 

de preconceito não crendo que estes novos recursos venham obter bons resultados. 

Diante desses desafios, o objetivo geral deste trabalho foi analisar os principais 

desafios vivenciados atualmente pelo professor, frente às novas tecnologias, 

investigando suas principais dificuldades e desafios no uso desses recursos 

tecnológicos, no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

Já os objetivos específicos foram: 

● Identificar quais as principais dificuldades do professor para usar e aplicar as 

tecnologias. 

● Investigar se existe ou não dificuldades internas ou institucionais para o 

professor fazer uma boa utilização das novas tecnologias. 

● Verificar se as metodologias de ensino é um dos desafios vivenciado pelo 

professor, ou se o principal desafio é a utilização destes recursos tecnológicos.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Tecnologias da informação e comunicação – TIC: surgimento e 

atualidade. 

Para Kenski (2008), a tecnologia vem desde a antiguidade, através das 

engenhocas humanas em busca de sobrevivência, dando origem a mais 

diversas tecnologias presentes. O uso do raciocínio tem garantido ao homem a 

possibilidade de diversas inovações, desencadeando novas ambições em 

busca de poder, deixando de ser apenas por questão de sobrevivências e 

passando a ser uma luta em busca da superioridade. Ele ainda afirma que “As 

novas tecnologias foram sendo criadas não mais para defesa, mas para o ataque e 

dominação” (KENSKI, 2008, p. 15). 

Apesar   das principais tecnologias terem surgido de forma mais nítida por volta 

dos anos 80, bem antes desta época já havia tecnologias.  Em 1940, foi registrado o 

uso do primeiro computador, utilizado por alemães na Segunda Guerra Mundial. Em 

1950, o computador passa a ocupar espaços acadêmicos e militares através dos 

chamados Mainframes. Em 1970 os computadores passam a possuir 

microprocessadores sendo agora introduzidos nos lares domésticos, nessa mesma 

época surgiram empresas de renome como Apple e Commodore, entre outras. Daí 
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então começa a chamada Revolução Digital. Para Castell (1999) a Revolução Digital 

é vista como: a passagem da Sociedade Industrial para uma Sociedade da 

Informação. Do ponto de vista do autor constitui-se na transformação de uma nova 

cultura, socialização e uma nova forma de ver o mundo. 

Seguindo o processo de evolução da tecnologia, segundo Cruz e Barcia (2000), 

no âmbito educacional no final da década de 90 a videoconferência, era uma das 

principais tecnologias usada até hoje na educação, caracterizando-se por ser remota, 

bidirecional, suportando também a transmissão sincronizada de áudio, vídeo e dados 

em tempo real. 

A revolução digital possibilita através das TICs a transformação do espaço 

educacional, possibilitando através da sua utilização, modalidades de ensino 

diferenciado do padrão.  Para CUNHA (2012), a revolução digital, em princípio, 

transforma o espaço educacional, devido às possibilidades de educação nas diversas 

modalidades que podem utilizam as TICs nos seus processos de ensino-

aprendizagem. 

TIC, segundo Farias (2013), pode ser compreendida como um conjunto de 

recursos tecnológicos, que permite maior facilidade no acesso das informações e na 

disseminação destas. Tais tecnologias encontram-se presentes no dia a dia da 

sociedade contemporânea, na qual estamos inseridos, nas formas mais distintas. 

 Dentro do contexto atual, as TICs na educação consistem nas ferramentas 

tecnológicas, dadas através de produtos, equipamentos e outros processos ou 

técnicas que colaborem para obtenção dos êxitos em suas ações. Assim, existem 

diferenciadas formas de ferramentas tecnológicas: ao modo em que a utilizamos para 

determinada ação nos referimos à técnica e, ao conjunto de técnicas denominamos 

tecnologia (KENSKI, 2003). 

2.2 Tecnologias na educação: concepções, tipologia e usos possíveis 

Rodriguez (2005) afirma que a educação sempre será um desafio, seja durante a 

construção de novos ambientes no processo de aprendizagem, como também diz 

respeito a prisão dos modelos tradicionais de ensino. Uma nova abordagem para a 

educação é um desafio no sentido da construção de novos ambientes de ensino e 

aprendizagem. No entanto, No entanto, vivenciamos um cenário com uma produção 

volumosa de informações, mas presos aos modelos nos quais fomos formados. 
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Estamos convivendo com modos de vida e hábitos diferentes daqueles nos quais 

fomos educados. (Rodriguez, 2005). 

 Sancho (1998) afirma que as tecnologias não estão restritas apenas às 

máquinas e aos equipamentos tecnológicos, e sugere outras, como: tecnologias 

instrumentais (livro, quadro de giz, caneta, etc.) por tecnologias organizadoras (gestão 

e controle da aprendizagem, disciplina, etc.) e as tecnologias simbólicas que mediam 

a comunicação (linguagem, representações icônicas, o próprio conteúdo do currículo). 

 A concepção vista por Saetler (1968) The Physical Science Concept”, o qual 

define que a tecnologia na educação focaliza os vários meios como ajuda para o 

ensino e tende a se preocupar com os efeitos dos equipamentos e das técnicas mais 

do que com as diferenças individuais ou com a seleção do conteúdo instrucional. 

 Com tantas concepções e definições referentes a tecnologia na educação, há 

também dificuldades dentro do contexto de ensino e na incorporação dos diversos 

recursos tecnológicos. Uma das principais dificuldades é que as tipologias de ensino 

estão centradas no professor, conforme afirma Sancho (2006), quando diz que:   

A principal dificuldade para transformar os contextos de ensino com a 

incorporação de tecnologias diversificadas de informação e comunicação 

parece se encontrar no fato de que a tipologia de ensino dominante na escola 

é a centrada no professor. Em uma sociedade cada dia mais complexa, as 

tentativas de situar a aprendizagem dos alunos e suas necessidades 

educativas na escola da ação pedagógica ainda são minoritárias (SANCHO, 

2006, p. 19) 

 Como podemos observar, as tipologias de ensino nas escolas são centradas 

no professor, como afirma o autor. Isso acaba sendo a principal dificuldade para 

contextualizar as diversas tecnologias e incorporá-las como instrumento de ensino e 

aprendizagem, pois ainda que o professor seja o ponto central, a ampliação e 

incorporação das novas tecnologias na educação envolve vários fatores. Cita-se, por 

exemplo, as questões institucionais e até questões governamentais. Destaca-se, 

contudo, como o principal fator, a qualificação para o professor manusear bem estes 

recursos, pois se o professor é o ponto central é necessário capacitá-lo para saber 

lidar com o surgimento de novas tecnologias. 
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Silva (2003) defende a valorização da interação que as tecnologias permitem 

entre o professor e aluno, como também defende o estímulo à criatividade do 

estudante, sendo assim o autor defende que: 

Em vez da transmissão unidirecional de informação, valoriza-se cada vez 

mais a interação e a troca de informação entre professor e aluno. No lugar da 

reprodução passiva de informações já existentes, desejasse cada vez mais o 

estímulo à criatividade dos estudantes (SILVA, 2003, p. 25). 

De forma semelhante, Moraes (2002) comenta sobre a importância da 

interação possibilitada pelas tecnologias principalmente as interações obtidas através 

delas, quando diz que: “Em qualquer situação de aprendizagem, a interação entre os 

participantes é de extrema importância. É por meio dessas interações que se torna 

possível a troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a cooperação” 

(MORAES, 2002, p. 203).  

Os diversos recursos tecnológicos, principalmente a evolução Internet 

notoriamente abre a possibilidade de provocar mudanças na educação tanto na 

presencial, como também no ensino a distância. É possível observar locais em que o 

ensino presencial já incorpora tecnologias, ferramentas e atividades que até então 

eram típicas apenas no ensino a distância, ou seja, as ferramentas didáticas obtida 

por meios das tecnologias também podem ser usadas no ensino presencial de forma 

interativa. Porém, como toda ferramenta é necessário o domínio do uso para explorar 

o melhor que estes recursos têm a oferecer, pois não basta a instituição de ensino ter 

disponível os diversos recursos tecnológicos, é necessário também “instrumentalizar 

os professores, criando condições para que eles possam se apropriar do uso dos 

novos recursos e instrumentos” (FARIA, 2008, p. 10). 

2.3 Formação de professores para o uso das tecnologias 

Um olhar especial para o professor é necessário referente ao uso das tecnologias, já 

que ele é um dos principais responsáveis na formação acadêmica e profissional. 

Então, priorizar a formação do professor é algo indispensável, pois a adesão e 

integração dos diversos materiais instrucionais obtido através das novas tecnologias 

são de grande importância para aplicação na educação, e a qualificação na formação 

do professor é algo indispensável e deve ser priorizado. 

Há uma aposta cada vez mais clara nos novos materiais instrucionais como 

substitutos da melhoria das condições de trabalho e formação dos 
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professores e é nesta perspectiva de esvaziamento que as iniciativas oficiais 

priorizam a formação de professores (BARRETO, 2001, p.15) 

  Para Valente (1999), As TICs podem exigir uma formação mais complexa do 

professor para que ele possa explorar as diversas possibilidades com o uso das 

tecnologias durante o processo de formação docente: 

As novas possibilidades que os computadores oferecem como multimídia, 

comunicação via rede e a grande quantidade de softwares disponíveis hoje 

no mercado fazem com que essa formação tenha que ser mais profunda para 

que o professor possa entender e ser capaz de discernir entre as inúmeras 

possibilidades que se lhe apresentam. (VALENTE, 1999, p. 135). 

Segundo Mercado (1999), a formação do professor nas faculdades não está 

habilitando-os para usar e produzir novas tecnologias. Ainda segundo o autor, é 

preciso repensar o processo de aprendizagem, procurando a gênese do conteúdo a 

ser dominado pelo aprendiz, pondo no contexto educacional as descobertas, 

concepções pedagógicas inadequadas, dificuldades e possíveis vantagens de 

estratégias e métodos diferentes. 

 Para Masetto (2000), passar por determinadas mudanças não é uma tarefa 

fácil, pois muitas vezes, o professor está acostumado em seu papel onde sente-se 

seguro na comunicação e construção do conhecimento que domina bem. Sair dessa 

posição, para submeter-se a questões ou perguntas de alunos as quais temem não 

ter uma resposta imediata, causa desconforto, constrangimento e insegurança.   

3. METODOLOGIA 

O método de pesquisa foi desenvolvido de forma qualitativa, de maneira que 

possibilitou obter o máximo de informações referente ao tema durante a pesquisa. 

Para o levantamento de dados foi utilizado como instrumento de pesquisa a entrevista 

estruturada, foram entrevistados 4 (quatro) professores de quatro escolas públicas do 

município de Caetés, sendo 2 (dois) professores do ensino fundamental I anos iniciais 

e 2 (dois) do fundamental 2 anos finais. Nas entrevistas, foram investigadas suas 

habilidades com o uso das tecnologias, sua formação para o devido uso em sala de 

aula, quais suas principais dificuldades e desafios quando postos diante destes novos 

recursos tecnológicos. A entrevista que é de fundamental importância, pois através 

dela é possível obter um grande número de informações dentro de determinado 

assunto. Moreira (2002) diz que na entrevista “O entrevistador avista-se 
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pessoalmente com o respondente perguntando-lhe diretamente face a face com o 

questionário em mãos” (MOREIRA, 2002, p.37). Marconi e Lakatos (1999) define a 

entrevista como “Encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de um determinado assunto” (MARCONI & LAKATOS, 1999, 

p. 94), ou seja, um processo de interação entre o entrevistador e o entrevistado.  

 Outro método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, realizada através de fontes, 

tais como livros, artigos e páginas web. Ademais durante a pesquisa foi possível 

conhecer a posição de vários autores referente ao tema pesquisado entre os principais 

autores estão: Valente (1999), Barreto (2001), Faria (2008), Sancho (1988), Dowbor 

(2011). 

4. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

Nesta Seção será apresentado o perfil dos professores entrevistados e visualizar se 

as tecnologias fizeram ou não parte da sua formação, saber a frequência de uso das 

tecnologias nas aulas, e principalmente o domínio de uso dos diversos recursos 

tecnológicos. A faixa etária dos professores entrevistados foi entre 24 e 35 anos, 

sendo 3 do sexo feminino e um do sexo masculino. Já o ano de formação dos 

entrevistados ficou concentrado no intervalo entre 2010 e 2015. 

Três dos 4 professores são formados em cursos de licenciatura pela 

Universidade de Pernambuco. O professor 1 é formado em Pedagogia, o professor 2 

em letras, o professor 3 em Geografia, e o professor 4 é formado em Licenciatura em 

Matemática na modalidade a distância, pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

4.1 Experiência e desafios dos professores em relação às Tecnologias  

Após fazer uma análise nas respostas dadas pelos professores, foram identificados 

que todos eles responderam afirmativamente à questão 1, quando foi perguntado se 

as novas tecnologias fizeram parte da sua formação como professor. Alguns 

complementaram que a presença das tecnologias na sua formação foi de elevada 

importância, para hoje usar bem esses recursos, e para uma melhor compreensão da 

análise dos dados. Veja as respostas a seguir: 

Pergunta 1: As novas tecnologias fizeram parte da sua formação como 

professor? Quais? 
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Quadro 1: respostas de professores, Fonte pesquisa 2018, autor. 

Entrevistados Respostas 

Professor 1 Sim. Computador e projetor, Foi de extrema importância para minha formação e para 
melhorar minhas aulas enquanto docente. 

Professor 2 Sim, computador, projetor e Internet, pois era algo que sempre era cobrado durante 
a minha formação acadêmica em trabalhos escolares e que hoje é importante levar 
para a sala de aula. 

Professor 3 Sim, GPS e computador foram bastante utilizadas. 

Professor 4 Sim, Computador e Internet, pois minha graduação foi a distância 

Como mencionado anteriormente, todos os professores responderam que as 

tecnologias fizeram parte da sua formação como professor, respostas inesperadas, 

devido às dificuldades detectadas ao decorrer do trabalho, como questões 

pedagógicas, infraestrutura entre outras dificuldades, mas compreensível se 

analisarmos suas faixas etárias e levar em conta o ano de formação de cada um dos 

entrevistados. Em suas respostas, o primeiro e o segundo professor afirmam a 

importância que essas tecnologias tiveram para sua formação, o segundo afirma que 

a instituição cobrava o uso das novas tecnologias durante a sua formação e o primeiro 

completa afirmando que as tecnologias têm a capacidade de melhorar suas aulas 

enquanto docente. Com base na análise da primeira questão da pesquisa, foi obtido 

um resultado bem satisfatório. 

Confira a seguir no quadro 2 os resultados obtidos na primeira pergunta da 

entrevista, observe que todos os entrevistados tiveram a tecnologia presente na sua 

formação. 

Quadro 2: presença das tecnologias na formação, pesquisa 2018 

Formação do professor com tecnologias 

Professor 1 Sim 

Professor 2 Sim 

Professor 3 Sim 

Professor 4 Sim 

 

Pergunta 2: Quais dificuldades ou desafios você detectou quando teve seus 

primeiros contatos com as tecnologias?   
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Diante da segunda pergunta, cada um apresentou suas dificuldades e desafios, 

respostas até que esperadas, já que diante dos primeiros contatos com tecnologia, 

surge tanto desafios até a adaptação e domínio destes recursos. Veja os detalhes das 

respostas no quadro 3  

Quadro 3: respostas de professores, Fonte pesquisa 2018, autor 

Entrevistados Respostas 

Professor 1 O medo de lidar com objeto e recurso antes nunca visto  

Professor 2  A minha maior dificuldade foi a falta de acesso e ao mesmo tempo a falta de 
experiência para lidar com o uso das tecnologias. 

Professor 3 O maior desafio foi no momento em que tive de colocar em prática todo a parte 
teórica. 

Professor 4 As dificuldades foi como encontrar uma forma pedagógica aplicar as tecnologias em 
sala de aulas, já que na época meu conhecimento tecnológico era bastante limitado. 

 

Ao analisar as respostas da segunda pergunta, observamos algumas 

evidências em comum o que era praticamente esperado. Por exemplo, o professor 

aponta que seu maior desafio foi o medo de lidar com as tecnologias, semelhante ao 

professor 2 que aponta como sua maior dificuldade a falta de acesso e a falta de 

experiência com as tecnologias. Consequentemente, o acesso imediato a essas 

tecnologias produz o medo apontado pelo professor 1. 

Já na análise feita nas respostas dos professores 1 e 2 também encontramos 

desafios em comum. Observe que o maior desafio do professor 3 foi colocar em 

prática a parte teórica, isso com o uso das tecnologias citadas por eles na primeira 

pergunta da entrevista. Já o professor 4 coloca como dificuldade encontrar a forma 

pedagógica ideal para aplicar as tecnologias em sala de aulas. 

O quadro 4, a seguir, mostra que metade dos entrevistados apontaram que 

seus maiores desafios não foram a tecnologias em si, mas as questões pedagógicas 

para aplicar estas tecnologias em suas aulas, enquanto a insegurança e falta de 

acesso às tecnologias ficaram empatados. O quadro 4 lista os desafios. 
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Quadro 4: desafios detectados nos primeiros contatos com as TICs, pesquisa 2018. 

Desafios detectados nos primeiros contatos com as TICs 

Questões pedagógicas Professores 3 e 4 

Insegurança para usar as TICs Professor 1 

Falta de acesso às TICs Professor 2 

Pergunta 3: O senhor (a) vê algum tipo de resistência nas escolas em geral 

quanto à incorporação da tecnologia? 

Ao analisar as respostas dos professores na terceira pergunta, de forma unânime 

todos responderam sim, ou seja, as escolas oferecem algum tipo de resistência em 

incorporar tecnologias. Os detalhes das respostas encontram-se no quadro 5. 

Quadro 5:  respostas de professores, Fonte pesquisa 2018 autor 

Entrevistados Respostas 

 

Professor 1 

Sim, pois algumas escolas têm sala de computação, porém desativadas, poderia 
algumas instituições junto a secretaria de educação ofertar formação continuada 
para que os professores pudessem utilizar estas ferramentas em suas aulas. 

 

Professor 2 

Sim, pois muitas escolas não oferecem suporte para que as tecnologias façam parte 
do currículo escolar, devido à falta de equipamentos adequados para trabalhar com 
os alunos, ou por acreditarem ser desnecessário para ser aplicado em sala de aula 

 

Professor 3 

Sim, pois muitas das instituições não foram trabalhadas para esse novo sistema de 
ensino 

 

Professor 4 

Sim! Isso ocorre frequentemente por falta de habilidade em manipular essas 
tecnologias como ferramenta pedagógica em sala de aula, que possa contribuir no 
processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

Ao analisar as respostas da terceira pergunta, embora todos tenham 

respondido afirmativamente percebe-se que a resistência em cada escola foi exposta 

com uma perspectiva diferente. O professor 1 aponta que existe laboratório de 

computação, porém desativado, deixa também claro em sua resposta o despreparo 

do profissional da educação com a tecnologia quando sugere uma preparação 

continuada para o uso adequado destes recursos tecnológicos. Laboratórios fechados 

em escolas públicas é algo possível de se encontrar, pois apesar de existir o recurso, 

falta profissional apto a fazer o uso adequado deles, consequentemente fica 

desativado como apontou o professor 1. 

Já o professor 2 afirma que as escolas não têm preparo para receber as 

tecnologias, aponta também a falta de equipamentos adequados e finaliza dizendo 
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que algumas escolas julgam desnecessário o uso das tecnologias. Uma característica 

fácil de visualizar em várias escolas, pois como apontou o professor 2, a falta de 

infraestrutura das escolas é uma das grandes dificuldades de incorporar as 

tecnologias. 

Já o professor 3 em sua justificativa afirma que as instituições não foram 

preparadas para receber as tecnologias, envolve também questão de infraestrutura 

como citado em respostas dos professores anteriores 

Já para o professor 4, as resistências ocorrem devido à falta de habilidade para 

usar as tecnologias e manipulá-las de forma pedagógica, com base nos resultados da 

pesquisa observamos que as escolas até possuem recursos tecnológicos, porém às 

vezes não são utilizados de forma que contribua para melhoramento do ensino e 

aprendizagem. 

Veja no quadro 6 seguir mais detalhes dos números obtidos, observamos que 

todos os entrevistados apontam resistências das escolas a incorporar as tecnologias. 

 Quadro 6: Resistência das escolas a TICs, Fonte: Autor  

Resistência das escolas a incorporação das TICs 

Professor 1 Sim 

Professor 2 Sim 

Professor 3 Sim 

Professor 4 Sim 

 

Pergunta 4: As escolas atuais onde você leciona possui algum tipo de 

tecnologia? 

Durante a análise das respostas da quarta pergunta, observa-se muita semelhança 

nas respostas, pois nas escolas onde cada professor leciona possuem praticamente 

as mesmas tecnologias. Computador e Internet estiveram presentes praticamente em 

todas as respostas, como exibido no quadro 7. 
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Quadro 7: respostas de professores, Fonte pesquisa 2018 autor 

Entrevistados Respostas 

Professor 1 Sim. Computadores interativos que os estudantes podem utilizá-los em sala de aula. 

Professor 2 Sim, existem computadores com acesso à Internet. 

Professor 3 Sim, computadores e retroprojetor. 

Professor 4 Sim! Laboratório de informática e um de ciências 

Para entender melhor os dados, o quadro 8 mostra quais tecnologias 

especificamente estão presentes em cada escola. 

Quadro 8: Presença de tecnologia na escola e tecnologias presentes Fonte: autor 

Presença da tecnologia na escola Tecnologias presentes 

Professor 1 Computadores 

Professor 2 Computadores e Internet 

Professor 3 Computador e Retroprojetor 

Professor 4 Laboratórios de informática 

 

Pergunta 5: As relações entre estudantes dentro da sala de aula mudam quando 

algumas dessas tecnologias é aplicada durante a aula? 

Durante a análise da quinta resposta, quase todos os professores responderam sim 

quanto a mudança de relação entre os estudantes quando estão expostos as 

tecnologias. O único que não disse sim de forma direta foi o professor 4. Para ele, a 

relação entre estudantes para mudar depende tanto do domínio do professor com o 

conteúdo, como também a habilidade pedagógica para manipular os recursos 

tecnológicos. As respostas mais detalhadas são exibidas no quadro 9. 
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Quadro 9: respostas de professores, Fonte pesquisa 2018 autor 

Entrevistados Respostas 

Professor 1 Mudam. As aulas se tornam interativas e bem mais proveitosas. 

 

Professor 2 

Sim, há casos em que os estudantes ficaram bastante curiosos, como quando 
assistem uma aula apresentada na data show, por exemplo, em outros casos os 
alunos ficam inquietos e dispersos. Isso vai depender da turma e do que será 
trabalhado durante a aula. 

Professor 3 Sim, de uma certa forma ela chama atenção do aluno, fazendo com que ele aprenda 
de uma forma mais prazerosa. 

Professor 4 Depende de dois fatores: do conhecimento do professor tem sobre o conteúdo; da 
habilidade pedagógica para manipular os recursos tecnológicos. 

 

Como já comentado, quase todos os professores responderam sim quando foi 

perguntado sobre a relação entre estudantes quando se usa alguma tecnologia na 

aula. O professor 1 diz que as aulas se tornam mais atrativas e mais proveitosa, se a 

aula tornasse interativa é porque chamou a atenção do aluno e o induziu a interagir 

na aula. Esta curiosidade e indução do aluno a interagir é perceptível na resposta do 

professor 2 quando diz que “os estudantes ficaram bastante curiosos”. Também 

comenta que em outros casos os alunos ficam inquietos e dispersos. 

De forma semelhante, o professor 3 em sua resposta diz que as tecnologias 

prendem a atenção do aluno e o aprender torna-se prazeroso. Já para o professor 4, 

essa interação depende do domínio do professor com o conteúdo e a forma 

pedagógica durante a aplicação das tecnologias. Observamos em todas as respostas 

o poder que as tecnologias têm para inovar o ensino e aprendizagem, mas a 

deficiência na utilização de forma correta torna esses poderosos recursos ineficazes, 

como apontou o professor 4. Precisa mais de habilidades pedagógicas para usufruir 

do melhor que as tecnologias podem oferecer à educação. 

Veja detalhes no quadro 10 seguir: 

Quadro 10:Relação entre alunos diante das TICs, Fonte: Autor 

Relação entre alunos diante da TICs 

Relação melhora Professores 1,2 e 3 

Depende de fatores pedagógicos Professor 4 
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Pergunta 6: Em geral qual o maior desafio do professor para aplicar as 

tecnologias em suas aulas? 

Ao fazer uma análise nas respostas dos professores na pergunta 6 é fácil perceber 

que a falta de estrutura tais como:  equipamentos tecnológicos, infraestrutura e falta 

de habilidade para lidar com as tecnologias são os principais desafios apontado por 

cada professor, veja as respostas detalhadas no quadro 11. 

Quadro 11: respostas de professores, Fonte pesquisa 2018 autor 

Entrevistados Respostas 

Professor 1 A pouca quantidade de equipamentos disponíveis na escola comparando a 
quantidade de docentes. 

Professor 2 Um dos maiores desafios deve-se a falta de suporte para aplicar as tecnologias em 
sala de aula, já que grande parte das escolas não possuem uma sala de vídeo, 
sendo necessário o manuseio dos aparelhos tecnológicos para a sala de aula. Outro 
fator deve-se a falta de atenção de alguns estudantes quando se trata de trabalhar 
com as tecnologias com a turma, devido à falta de contatos com a tecnologia. 

Professor 3 É quando ele tem que mostrar aos alunos que a tecnologia também serve como uma 
ferramenta de ensino aprendizagem é não só para diversão. 

Professor 4 Habilidades para manipulá-los. 

No quadro 12 apresentamos um resumo destas dificuldades. 

Quadro 12:Desafios do professor diante das TICs, Fonte: Autor 

Desafios do professor para aplicação das tecnologias 

Despertar o interesse do aluno Professor 3 

Falta de equipamentos Professor 1 

Habilidades de uso Professor 4 

Falta de suporte Professor 2 

Pergunta 7: Como o senhor (a) avaliar a formação atual do professor para fazer 

o uso apropriado das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem? 

Na análise da pergunta 7, segundo as respostas de todos os professores, a relação 

entre tecnologias e formação docente precisa ser aprimorada, pois todas as respostas 

apontam deficiências da formação do professor com as tecnologias, apesar de 

algumas citadas em outras perguntas fazerem parte da formação de alguns 

professores, como colocou o professor 4. Veja as respostas de forma mais detalhada 

no quadro 13: 
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Quadro 13: respostas de professores, Fonte pesquisa 2018 autor 

Entrevistados Respostas 

Professor 1 Disparados para utilizar as tecnologias em suas aulas, sendo que a tecnologia 
avança a cada dia.  

Professor 2 O uso apropriado das tecnologias pode resultar em um bom trabalho, desde que o 
professor tenha o devido suporte, atendendo as necessidades tanto do professor 
quanto dos alunos. 

Professor 3 Bem na minha concepção ainda deve ter muito trabalho com professor através 
capacitações para aprimorar os seus conhecimentos. 

Professor 4 Muito limitado, apesar de que na atual formação de professores sejam 
disponibilizados vários recursos tecnológicos como ferramenta pedagógica. 

 

O quadro 14 mostra as respostas dos professores quanto a sua formação, com 

base nas respostas observamos a necessidade de melhor preparação, capacitação e 

suporte para as tecnologias e educação trabalharem juntas. 

Quadro 14:Formação do professor para usar as TICs, Fonte: Autor. 

Formação do Professor para usar as TICs 

Pouco preparado Professor 1 

Necessidade de capacitação Professor 3 

Falta de suporte Professor 2 

Limitado Professor 4 

 

Pergunta 8: No seu ponto de vista, as instituições mostram interesse em 

qualificação do ensino e aprendizagem com uso das tecnologias? Que aspectos 

dificultam mais a aplicação das tecnologias na educação? 

 Analisando a respostas da questão 8, nota-se uma divisão nas respostas. Os dois 

primeiros professores acreditam que há falta de interesse das instituições em 

qualificar o ensino e aprendizagem com as tecnologias. Enquanto os professores 3 e 

4 argumentam que as instituições mostram interesse, afirmando que muitos recursos 

tecnológicos estão presentes na formação e alegam a existência de formação 

continuada para manusear as tecnologias. Mas por outro lado, não levam em 

consideração se o professor tem ou não domínio dessas tecnologias. Já o professor 

3 fala a respeito da persistência de manter-se no método tradicional de ensino. As 

respostas detalhadas encontram-se no quadro 15. 
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Quadro 15: respostas de professores, Fonte pesquisa 2018 autor 

Entrevistados Respostas 

Professor 1 Fala-se muito em uso de TV, som etc., mas não se fala de um estudo, ou seja, uma 
formação para o uso dos computadores na sala de aula. 

Professor 2 Não, pois ainda existe a falta de suporte para trabalhar com as tecnologias nas 
escolas, causando grandes desafios para os profissionais da educação que 
precisam incorporar esse uso em sala de aula. 

Professor 3 Sim, no momento em que teve que quebrar os paradigmas do velho ensino 
tradicionalista que ainda persiste, sendo dessa forma faz se necessário reverter 
essa situação. 

Professor 4 Sim, apresentam muitos recursos tecnológicos nas formações continuadas, 
mostram como manusear, mas não levam em consideração o conhecimento e 
habilidade do educador em dominar e aplicar esses recursos em sala de aula. 

Confira mais detalhes na quadro 16 

Quadro 16: - interesse das instituições as TICs, Fonte: Autor 

Interesse das instituições na qualificação do ensino com as TICs 

Professor 1 Não 

Professor 2 Não 

Professor 3 Sim 

Professor 4 Sim 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Novas tecnologias vão surgindo enquanto que outras vão se ampliando de forma 

gradativa e, aos poucos, estas vão sendo incorporadas dentro da educação Para o 

professor fica o desafio de saber lidar com surgimentos da tecnologia e aprimorar seus 

métodos de ensino com o advento destas. A pesquisa realizada neste projeto 

monográfico foi em busca de verificar as concepções do professor diante das novas 

tecnologias, onde através das entrevistas os dados foram obtidos e em alguns 

aspectos foram satisfatórios, apesar de muitas das respostas dos professores serem 

esperadas. Mas o fato de conhecer o perfil de cada professor, saber quais são os 

principais desafios e dificuldade fez produzir novas experiências.  

Após a finalização da pesquisa, acredito que cada objetivo foi alcançado, pois 

foi possível ver a concepção de cada professor sobre as novas tecnologias e suas 

aplicações nas aulas, conhecer o perfil de cada um deles e identificar os desafios e 

dificuldades vivenciado por cada um deles. Os dados obtidos com base na resposta 

de cada professor mostraram que ainda há muitas dificuldades referente a educação 
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e tecnologias, as respostas obtidas são coerentes à realidade atual da nossa 

educação que é muito deficiente. A maioria dos professores entrevistados também 

tem essa concepção e cada um expressa suas dificuldades. 
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Roteiro da entrevista 

 

1) As novas tecnologias fizeram parte da sua formação como professor? Quais? 

2) Quais dificuldades ou desafio você detectou quando teve seu primeiro contato 

com as tecnologias?   

3) O senhor (a) vê algum tipo de resistência nas escolas em geral à incorporação 

da tecnologia? Quais? 

4) As escolas atuais onde você leciona possui algum tipo de tecnologia? Quais? 

5) As relações entre estudantes dentro da sala de aula mudam quando algumas 

dessas tecnologias é aplicada durante a aula? 

6) Em geral qual o maior desafio do professor para aplicar as tecnologias em suas 

aulas? 

7) Como o senhor (a) avaliar a formação atual do professor para fazer o uso 

apropriado das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem? 

8) Do seu ponto de vista as instituições mostram interesse em qualificação do 

ensino e aprendizagem com uso das tecnologias? Que aspectos dificultam 

mais a aplicação das tecnologias na educação? 

   


