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Introdução 

As possibilidades advindas das tecnologias como recurso meio no processo de ensino-aprendizagem através do uso 

das ferramentas disponível na web é uma alternativa viável de ser aplicada nas Escolas Públicas de Ensino Fundamental 

uma vez que existe disponibilização pelo governo de laboratórios de informática para as escolas, porém os 

investimentos na capacitação dos profissionais para uso ainda não são percebidos na mesma proporção. Entende-se que 

inserir as tecnologias em sala de aula  é fazer com que os jovens estudantes que já faz uso no seu dia-a-dia faça uso na 

sala de aula, por exemplo, os recursos ofertados pela plataforma do Google – que é open source . Na visão de Moran 

[1], a utilização desses ambientes de livre acesso, amplia o uso de novas tecnologias em sala de aula e faz o seguinte 

comentário: “...sem dúvida as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação 

audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, entre o estar juntos e o estarmos conectados a 

distância”. 

Em Chagas [2] comenta que “....a proibição do acesso às páginas de relacionamento (Facebook, Orkut, 

Yahoogroups, blogs, etc) é algo que abre nossos olhares para um posicionamento adestrador da escola em relação às 

práticas sociais dos alunos.” Uma vez que os jovens estudantes estão imerso nestes recursos no seu dia-a-dia. Já Garcia 

[3] defende que “... as transformações no perfil de alunos-geração X, Y, Z se sucedem em intervalos de tempo cada vez 

menores; as novas tecnologias de informação e de comunicação, e mesmo o modo como as crianças, adolescentes  e 

jovens veem o mundo, desafiam a instituição escolar a repensar suas estratégias. 

Neste contexto, o que se observa é que os governos além de investir em infraestrutura, devem fazer investimento 

também em projetos de capacitar e motivar a comunidade escolar para que possibilitem a formação desses educadores 

para o uso dos recursos tecnológicos disponíveis [4,5]. Em Bergmann [6] relata que a formação de professores deve ser 

entendida como uma necessidade permanente, sendo importante uma formação tanto técnica quanto pedagógica para o 

uso da tecnologia em sala de aula. No entanto, adaptar a realidade de sala de aula convencional ao que vem sendo 

discutido leva um determinado tempo. A apropriação da tecnologia as salas de aula pelos docentes é proposta que leva 

certo tempo, pois é necessária a preparação do corpo docente para utilizá-la de forma consciente [7,8,9]. 

A formação inicial do professor, muitas vezes, não o prepara para a utilização das ferramentas tecnológicas e 

inserção nas práticas pedagógicas, sua formação deve ser continua, apesar de muitas vezes faltar- lhe tempo por causa 

da sua própria jornada de trabalho [10]. 

O objetivo deste trabalho é apresentar é os resultados alcançados  a partir da intervenção de um projeto de extensão
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em que foi elaborado um diagnóstico sobre o uso de tecnologias  pelos professores do ensino fundamental em uma 

Escola em torno do município de Januária Norte de Minas Gerais. Nesse estudo, faz-se a apresentação da situação real 

dos professores, os resultados percebidos, as possibilidades e desafios em utilizar ou não os recursos tecnológicos 

disponíveis em sala de aula. 

Materiais e Métodos 

A metodologia adotada para operacionalizar o projeto foi à pesquisa de cunho qualitativo com a elaboração 

instrumental de um questionário para identificar o nível de conhecimento dos professores quanto ao uso das novas 

tecnologias.  

A. Coleta de Dados 

 Na Coleta dos dados foi através de um questionário com professores da escola da rede estadual, utilizando-se de 

uma abordagem exploratória com o objetivo de verificar o conhecimento dos professores relacionado à informática 

básica e ao uso da tecnologia em sala de aula, realizada em julho e agosto de 2014.  

 
________________ 

 
1 Projeto Financiado pelo IFNMG – Câmpus Januária 



 

B. Análise e Interpretação dos Dados 

Verificou-se que 83% atuam na profissão há mais de 20 anos e possuem conhecimento básico de informática e 17% 

não possuem conhecimento adequado para o uso dos recursos disponibilizados no laboratório de informática.. 

A escola possui laboratório de informática com acesso a internet. Constatou que o baixo uso dos laboratórios pelos 

professores, em parte, deve-se por  não possuírem conhecimento adequado para o manuseio do computador. 

O baixo uso dos laboratórios foi constatado através dos professores entrevistados que disseram que não fazem uso 

do e-mail ou mensagens de texto para se comunicarem com os alunos, limitando a interação, que acontece somente em 

sala de aula, figura 01, em que demonstra que 100% dos professores não os utilizam. 

Na sequencia, observa-se que o fator dificultador do uso dos recursos para se comunicar preparar aulas é a falta de 

domínio, figura 02. 

Porém quando questionados pelo o uso dos recursos tecnológicos e as redes sociais pessoais, utilizam o Facebook 

35%; blogs 18%; Youtube 29%   e 18% disseram não utilizar nenhum dos recursos, número consideravelmente alto. 

O que adianta ter computador e internet nas escolas se os docentes que são os mediadores não possuem 

conhecimento ou não são motivados para utilizar os recursos em sala de aula?  

C. Estratégia Adotada 

A partir da identificação das dificuldades no domínio das ferramentas como, editores de textos, planilhas eletrônicas, 

slides inclusive acesso a internet a  estratégia adotada foi ofertar um curso de noções básica de informática em dia e 

horário combinados com os interessados, com o apoio da Direção da Escola através de um projeto de Extensão do 

IFNMG Câmpus Januária em que tentou suprir as carências constatadas no diagnostico. 

Resultados Percebidos 

A participação ficou em 90% dos professores inscritos no projeto. Verificou-se que o conhecimento adquirido: 

manuseio de editor de texto, planilhas de calculo, criação de slides, acesso e pesquisa na internet, acesso a e-mail e redes 

sociais e busca de conteúdos para auxiliar na preparação das aulas.  

Percebeu-se, ao final, todos estavam entusiasmados com a possibilidade de utilizar os recursos em sala de aula, bem 

como levá-los com segurança a um laboratório de informática para direcionar uma pesquisa na internet. Constatou-se: 

Aumento da autoestima dos professores; Interesse em aprender algo novo; Interesse em utilizar redes sociais, e-mail e 

mensagens com seus alunos; Disponibilidade para fazer outros cursos. 

A. Desafios e Possibilidades 

O desafio é que os professores de modo geral devem ser motivados a utilizarem os recursos tecnológicos já 

disponíveis na Escola. Neste sentido, entende-se que deve haver uma política de incentivo e valorização pelos esforços 

empreendidos.  

Enquanto a política publica na área da educação não está sensibilizada com a qualidade do profissional da educação, 

na sala de aula, é importante que ações locais sejam implementadas. Os jovens alunos que estão nas Escolas Publicas no 

ensino fundamental sem acesso aos recursos tecnológicos, pode ser um futuro excluído digital, além de comprometer o 

rendimento escolar, já que se vive num mundo conectado à internet.  

Conclusão 

Conclui-se que as escolas estão implantando laboratórios de informática para uso dos alunos, mas para que tal 

processo aconteça de forma efetiva, é necessário que os professores estejam preparados para trabalharem com seus 

alunos a fim de estimular a fazer uso dos recursos tecnológicos disponíveis [8]. 

Neste sentido, entende-se que o grande desafio é a motivação do professor para se capacitar e, em segundo ponto, ter 

as condições necessárias para tal o que pode ser impulsionada com o uso de novas tecnologias como  meio de inserir um 

conteúdo que às vezes seria maçante, mas com o uso de um vídeo do youtube e mesmo uma busca em um laboratório 

virtual na internet, possa motivá-lo, tanto o professor quanto os alunos. Além disso, incentiva a quebra de resistência ao 

uso dos métodos tradicionais de ensino, como a escrita em quadro, conteúdos limitados a livros e a interação professor e 

aluno limitado a um ambiente presencial.  



 

Por outro lado, deve-se ser levado em consideração, nos dias atuais, é a preparação da escola. Muitas escolas não 

possuem recursos tecnológicos suficientes para que os profissionais possam utilizar nas aulas. Em outros casos, quando 

possui algum recurso, como uma mídia digital, laboratório com acesso a internet, mas não possui profissionais 

capacitados para utilizá-los.  

Diante deste cenário, observou-se que é necessário que o acompanhamento dos professores no uso dos recursos 

tecnológicos, utilizar laboratórios de informática, pesquisas na internet com os alunos, motivá-los a utilizar ambientes de 

aprendizagem virtual faz com que se mantenham atenados aos recursos disponíveis na web, na busca de alinhar o 

discurso em sala de aula, romper barreiras e incorporar tecnologia no processo de ensino.  
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Figura 01. Utilização de e-mail ou grupos para comunicar com alunos. 

 
Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 

 

Figura 02. As dificuldades que impedem a utilização das ferramentas tecnológicas. 

 
Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 
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