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RESUMO 
 
Este artigo aborda a prática docente e a utilização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) na Faculdade de Sergipe, na cidade de Aracaju-SE, objetivando 
investigar se os docentes estão utilizando as tecnologias de informação e de comunicação nas 
aulas. Neste estudo, investigamos quais as tecnologias utilizadas, e as formas como os 
docentes manuseiam esses recursos tecnológicos. Assim, investigamos a visão de alguns 
docentes da instituição Fase. A metodologia aplicada foi fundamentada na teoria das 
Representações Sociais levando-se em conta uma abordagem qualitativa e quantitativa, 
admitindo-se o uso de tabelas para uma melhor exposição dos resultados. Logo, no resultado, 
identificamos que a maioria expressiva dos docentes entrevistados tem conhecimento 
significativo e utilizam, adequadamente, as TIC’s. 
Palavras-chave: Prática docente; Tecnologias de Informação e Comunicação, 
Representações Sociais. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article approaches the practical professor and the use of the Technologies of Information 
and Communication (TICs) in the College of Sergipe, in the city of Aracaju-SE, objectifying 
to investigate if the professors are using the technologies of information and communication 
in the lessons. In this study, we investigate which the used technologies, and the forms as the 
professors handle these technological resources. Thus, we investigate the vision of some 
professors of the institution Fase. The applied methodology was based on the theory of the 
Social Representations taking in account a qualitative and quantitative boarding, admitting the 
table use for one better exposition of the results. Soon, in the result, we identify that the 
expressive majority of the interviewed professors has significant knowledge and uses, 
adequately, the TICs.  
Key-words: Practical professor; Technologies of Information and Communication, 
Representations Social. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo aborda a relação da prática docente no que diz respeito a 

utilização dos recursos tecnológicos nos cursos de graduação da Fase, tendo como principal 

objetivo investigar e discutir a aplicabilidade das TICs nos cursos de graduação da Fase. 

De acordo com o Ministério da Educação as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) definem-se como “os recursos tecnológicos representados pelos meios 

de comunicação – mídias (jornais impressos, rádio, e TV), os livros e computadores, bem 

como os sistemas multimídias, redes telemáticas, robótica e outros [...].” (BRASIL, 1998, 

p.135). Assim, acreditamos que o uso dessas tecnologias no ambiente educacional preenchem 

uma lacuna no que diz respeito ás novas formas de linguagens, métodos, ferramentas em vista 

de proporcionarem melhores condições e maiores possibilidades para a melhoria da qualidade 

de ensino. 

De acordo com Lévy (1999), o avanço destas tecnologias é oriundo de um 

processo social denominado de globalização, que no caso mais específico das tecnologias de 

informação ficou conhecido como cibercultura, ou seja, novas tecnologias de comunicação e 

informação integradas ao computador.  

 A escolha do tema deve-se à significativa importância, na atualidade, dos avanços 

tecnológicos de comunicação e de informação, visto que estes estão sedo utilizados de modo 

privilegiado nas universidades, nos centros de ensino e pesquisa como novas formas de 

linguagens educacionais; isso por que tais ferramentas agilizam e, consequentemente, 

corroboram para a eficácia da comunicação entre o docente e os discentes. 

 Durante o processo de investigação foi realizada pesquisa bibliográfica e de 

campo, bem como a aplicação de um questionário aos professores da Faculdade de Sergipe. 

 
2. PRÁTICA DOCENTE E AS TICs  
 

 De forma geral, ao se analisar a prática docente nos centros acadêmicos nota-se, 

de maneira muito acentuada, uma mudança na percepção e no conceito do que é ser professor 

na atualidade. Daí surge alguns questionamentos: diante dessas novas exigências das TICs 

qual seria o perfil “ideal” do professor? Como agir, eficazmente, de acordo com esse novo 

contexto? O que é ser professor diante das TICs? E qual será a relação mais apropiada entre 

docente e discente frente a essa nova realidade? 
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Refletindo sobre a importância dos centros acadêmicos, faculdades, universidades 

e outros na formação de indivíduos para que possam cumprir com seu papel de cidadão e 

analisando as faculdades no seu aspecto cultural, político e histórico percebemos a 

importância e interferência do docente na sociedade. 

Consideramos urgente pensar o uso das tecnologias no ambiente educacional, 

tendo em vista o “impacto” das TICs sobre a sociedade atual. Nesse sentido, recorremos aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) quando afirmam que:   

 

O mundo vive um acelerado desenvolvimento, em que a tecnologia está 
presente diretamente ou indiretamente em atividades bastante comuns. A 
escola faz parte do mundo e para cumprir sua função de contribuir para a 
formação de indivíduos que possam exercer plenamente sua cidadania, 
participando do processo de transformação e construção da realidade, deve 
estar aberta e incorporar novos hábitos, comportamentos, percepções e 
demandas (BRASIL, 1998. p.138). 
 

Tendo como base o que tratam os PCNs, os recursos tecnológicos que “são 

qualquer tecnologia, qualquer objeto para facilitar o trabalho humano” (Op.Cit., p. 135) não 

mais devem ser objetos usados apenas fora da sala de aula. Nesse sentido, trata-se de 

implantar, efetivamente, o recurso tecnológico na educação como novas formas de linguagens 

educacionais, com o intuito de “facilitar” a explanação dos assuntos, superando pouco a 

pouco uma pedagogia tradicional de ensino. Nesse sentido, de acordo com (PEREIRA, 2003), 

nessa tendência pedagógica (tradicional/conteudística), as ações de ensino estão centradas na 

exposição dos conhecimentos pelo professor, ou seja, o professor assume o papel de ensinar 

apenas a matéria. 

No entanto, já na perspectiva da civilização tecnológica, qualquer que seja o 

recurso tecnológico utilizado na sala de aula, seja ele midiático como a televisão, o rádio, o 

computador integrado a internet, a mídia impressa como jornais, livros e outros podem servir 

para dinamizar o processo educativo, tornando o ambiente mais agradável e mais atrativo para 

o discente. E, nessa modalidade, a possibilidade de interação do discente é reforçada e 

potencializada em vista dos novos recursos.  

 

2.1 Educação e as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs  

Com relação à utilização das Tecnologias de Informação, percebemos que o 

aparato tecnológico pode proporcionar até mesmo novas formas de adquirir conhecimento, e 

tal posicionamento está muito acordo com o PCNs quando afirmam que “as tecnologias de 

informação além de serem veículos de informação, possibilitam novas formas de ordenação 
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da experiência humana, com múltiplos reflexos particularmente na cognição e na atuação 

humana sobre o meio e sobre si mesmo” (BRASIL, 1998. p. 135).    

 Seguindo estes pressupostos não podemos considerar que apenas o uso da 

tecnologia garanta mudanças na forma de ensinar e aprender. As tecnologias, sozinhas, não 

educam, mas sim, acredita-se que devam servir para enriquecer o ambiente educacional, 

propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa 

por parte de alunos e professores.  

O uso da tecnologia em sala de aula é bastante válido no sentido de que possibilita 

um ensino e uma aprendizagem mais interativa, autônoma, colaborativa e criativa. No 

entanto, o professor ainda, muitas vezes, mantém-se apreensivo e reticente em utilizar a 

tecnologia em sua aula. Segundo Heide e Stilborne (2000), muitas são as razões para que o 

professor haja dessa maneira, e podem ser enumeradas como: não saber como utilizar 

adequadamente a tecnologia nas aulas, não saber como avaliar as novas formas de 

aprendizagem provenientes desse uso e, algumas vezes, por falta de apoio dos colegas ou da 

instituição para o uso de inovações na docência em sala de aula. 

Contudo, o uso das novas tecnologias na educação e no ensino superior é algo que 

já existe e deve continuar a ocorrer. Portanto, é algo que deve ser feito com cuidado para que 

a tecnologia (computador, Internet, programas, CD-ROM, televisão, vídeo ou DVD) não 

signifique para o professor apenas mais uma maneira de “enfeitar” as suas aulas, mas sim uma 

irrecusável aliada, uma maneira de desenvolver habilidades e competências tão ão úteis para 

os alunos em qualquer situação.  

 

 

3. METODOLOGIA APLICADA 
 
3.1 Tipos de Estudo   

Trata-se de um estudo descritivo e analítico com abordagem quantitativa e 

qualitativa, fundamentado na Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (1978), 

no sentido de aprofundar o conhecimento do senso comum sobre a utilização das TICs na 

Fase. 

A pesquisa realizada foi do tipo descritivo, pois “o estudo descritivo pretende 

expor, com exatidão os fatos e fenômenos de determinadas realidades” (GIL, 1994, p.25). 

Esse tipo de pesquisa justifica-se na medida em que é necessária uma descrição de objeto de 

estudo. Como já foi citada a abordagem utilizada foi a qualitativa, por acreditar que ela 

permite expor características de determinada população ou de determinado fenômeno. 
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Conforme coloca Leopardi (2002), o tipo de abordagem qualitativa busca 

compreender os eventos investigados sem estabelecer parâmetros de controle e critérios 

rígidos para coleta e análise de dados. 

No entanto, conforme a abordagem quantitativa, será também utilizada, pois se 

tratam de um procedimento sistematizado, objetivo e lógico, a fim de se chegar a um 

conhecimento novo sobre alguma coisa, dando-lhe credibilidade e objetividade, conforme 

referem Polit, Beck e Hungler (2004). 

Considerando os objetivos propostos e o embasamento teórico que orientou este 

estudo, foi utilizado um questionário com seis perguntas subjetivas, onde o conteúdo dos 

sujeitos adquiridos, a partir das entrevistas, os quais possibilitaram a análise qualitativa das 

representações sociais, através das percepções dos próprios professores entrevistados. Esses 

conteúdos possibilitaram análise quantitativa e qualitativa, das Representações Sociais, 

elaboradas por esses indivíduos. 

 

3.2 Instrumentos e Processos de Coletas de Dados 

O instrumento utilizado foi um formulário dividido em duas partes denominadas 

A e B, sendo - parte A: identificação dos professores da instituição de ensino pesquisada; 

parte B: questões sobre a prática docente na utilização dos recursos tecnológicos TIC´s nos 

cursos de graduação da faculdade de Sergipe.  

Adotamos como método de coleta de dados, um roteiro de entrevista semi - 

estruturado para apreensão das informações e campo das representações sociais, no uso das 

tecnologias, a partir das experiências e percepções dos próprios professores, no ambiente 

educacional. Segundo Minayo (2002), a entrevista é a técnica mais usada no processo de 

trabalho de campo. Por meio dela, podem ser obtidos dados de duas naturezas: os que se 

referem os fatos que o pesquisador poderia conseguir através de outras fontes, além de outros 

dados obtidos, que se referem diretamente ao indivíduo entrevistado, isto é, suas atitudes, 

valores e opiniões. 

A coleta de dados foi efetivada, no mês de Maio de 2010 onde, foram tomadas 

todas as precauções exigidas referente à pesquisa envolvendo seres humanos, neste caso os 

(professores da Fase).   

 

3.3 População / Sujeito 

A população constou de 09 professores da Fase, onde todos participaram da 

pesquisa. O único critério de inclusão para a participação da pesquisa seria possuir no mínimo 
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o título de graduação e ser professor da instituição investigada, independente de tempo de 

trabalho, aceitando participar da pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

 

3.4 Caracterizações dos Sujeitos 
 

Masculino 70% GÊNERO 
Feminino 30% 
Graduado 100% 
Especialista 80% 
Mestrado 10% 

 
ESCOLARIDADE 

Doutorado 10% 
QUADRO 1 – Caracterização dos sujeitos – Dados de identificação - Aracaju, SE, 2010. 

 

Quanto ao gênero 70% são homens e 30% são mulheres, onde percebemos que no 

universo dos docentes pesquisados a figura masculina representa a maior parcela.  

Com relação à escolaridade/formação dos sujeitos inquiridos, nota-se que o maior 

contingente é encontrado com 80% entre aqueles que atingiram o grau de especialistas, com 

pós-graduação, onde alguns professores citaram como de fundamental importância uma 

formação continuada, para estar sempre visualizando novos conteúdos e abordagens. No 

entanto, 10 % são aqueles que possuem o grau de mestre, e 10% são aqueles que possuem o 

grau de doutor. Onde por coincidência de números quanto ao grau de instrução mestre e 

doutores percebeu uma combinação de resultados, mas é bom ressaltar que apenas é uma 

coincidência de números. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
TOTA 

 

 
 

CATEGORIA 
 

 
SUBCATEGORIAS 

ƒ % 
São as Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 

03 33 O são Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
TICs. Ferramentas e/ou recursos pedagógicos 

que melhoram o processo de ensino. 
05 55 

DVD 02 22 
Internet 04 44 
Data show 07 80 
TV 03 33 
Softwares específicos 01 11 

Quais são as TICs 
utilizadas nas suas aulas. 

Biblioteca Virtual 01 11 
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Sim 09 100 
Facilitam a aprendizagem 03 33 

O uso das TICs e os 
possíveis benefícios ao 
ensino aprendizagem Melhora a explanação do conteúdo 06 66 

Manuseio dos equipamentos 03 44 
Não apresenta dificuldade 01 11 

Quais são as principais 
dificuldades na utilização 
das TICs Conhecimento pleno das funções dos 

equipamentos 
01 11 

Data show 03 55 
Biblioteca virtual 04 44 
DVD  01 22 

Quais são as TICs 
disponibilizada por esta 
instituição 

TV  02 33 
Sim 
 

03 66 Essa Instituição oferece 
suporte técnico e 
pedagógico na utilização 
das TICs 

Pode melhorar 02 22 

Quadro 2. Categorias e subcategorias da prática docente e as tecnologias de informação e comunicação TICs. 
Aracaju, Sergipe, 2010. 

 

4.1 O que são Tecnologias de Informação e Comunicação (categoria 1) 

 Mostrando conhecimento no que se refere a tecnologias de informação e 

comunicação 33% dos professores afirmam que as TICs são recursos tecnológicos plausíveis 

e que servem para melhorar a comunicação entre docente e discente. 

Os procedimentos didáticos, nesta nova realidade, devem privilegiar a construção 

coletiva dos conhecimentos mediada pela tecnologia, na qual o professor é um partícipe pró-

ativo que intermedia e orienta esta construção. Trata-se de uma inovação pedagógica 

fundamentada no construtivismo sociointeracionista que, com os recursos da informática, 

levará o professor a ter muito mais oportunidade de compreender os processos mentais, os 

conceitos e as estratégias utilizadas pelo aluno e, com esse conhecimento, mediar e contribuir 

de maneira mais efetiva nesse processo de construção do conhecimento, como sugere Valente, 

(1999). 

 Já 55% dos sujeitos entrevistados mostraram desconhecimento no conceito das 

TICs, onde dois entrevistados afirmaram quando perguntados sobre o que são as TICs: 

responderam apenas que se tratava dos recursos de internet, mp3, mp4 e celulares. Nesse 

caso, o que se percebeu foi uma informação vaga desprovida de qualquer aproximação mais 

efetiva do que seja a interferência e as determinações das TICs no cotidiano globalizado da 

vida dos discentes e da sociedade de um modo geral. 
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 4.2 Quais são as TICs utilizadas nas suas aulas (categoria 2)  

Quanto à utilização das novas tecnologias de informação e comunicação nas 

aulas, 80% dos entrevistados utilizam data show, pois dessa forma os sujeitos acreditam que 

este recurso é de fundamental importância no andamento das aulas como afirma o sujeito (1): 

com o uso deste recurso a interação do aluno com o professor é supeendentemente facilitada.    

 Vale ainda ressaltar que 10% dos sujeitos entrevistados utilizam a TV, o DVD, a 

internet e outros recursos que a instituição oferece. Chamando atenção para a presença da 

biblioteca virtual onde apenas 10% dos sujeitos entrevistados utilizam e acreditam que com a 

utilização dessa ferramenta o aluno torna-se capaz de buscar seu conhecimento, como 

afirmam três dos entrevistados: “através da biblioteca o aluno é capaz de ampliar fronteiras, 

adquirir conhecimentos não previstos nos planos de estudos convencionais”. 

Mas, é importante salientar que todos esses recursos tecnológicos estão dentro de 

uma proposta pedagógica, o que implica num uso cada vez menor do quadro giz (piloto), do 

livro-texto e do professor conteudista. Nesse caso o que se percebe é um aumento 

significativo na aplicação de novas tecnologias. Elas se caracterizam pela interatividade, pois 

se trata de uma ‘teia’ de conhecimentos e um ensino em rede. Não se trata, simplesmente, 

porém, de substituir o livro pelo texto tecnológico, a fala do docente e os recursos tradicionais 

pelo fascínio das novas tecnologias. Não se pode esquecer que os mais poderosos e autênticos 

"recursos" da aprendizagem continuam sendo o professor e o aluno que, conjunta e 

dialeticamente, poderão descobrir novos caminhos para a aquisição do saber. 

4.3 O uso das TICs e os possíveis benefícios ao ensino aprendizagem (categoria 3) 

De um modo geral, confirmando a literatura existente refere às TICs ter um 

importante papel na construção do desenvolvimento do aluno, bem como na estruturação do 

processo ensino-aprendizagem a maioria dos professores entrevistados admitem que as TICs 

sejam um importante instrumento de ensino.  

É importante ressaltar que não houve resistência inicial dos professores 

apresentada no processo de implantação deste método. Situação esta observada nas respostas 

obtidas durante as entrevistas onde os professores demonstraram interesse em continuar a 

aplicar e aperfeiçoar a utilização das TICs em seu trabalho. No entanto, acreditamos que estes 

sujeitos compactuam com o que dizem os (PCN’s, 1998), quando afirma que as tecnologias 

estão presentes em nossas vidas direta e indiretamente, e que a escola deve estar aberta e 

incorporar os novos hábitos, comportamentos, percepções e demandas. Somente com esse 

aporte inovador e em sintonia com o plano político pedagógico é que iremos alavancar rumo a 
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uma educação mais comprometida com a realidade da civilização tecnológica e que 

vivenciamos a cada instante da nossa vida.                                                                                                          

No entanto, a pesquisa identificou que 100% dos entrevistados acreditam que as 

TICs trazem benefícios ao andamento das aulas, como meio para favorecer o processo de 

ensino e da aprendizagem. Conforme as entrevistas, de modo geral, o uso das tecnologias é 

muito importante uma vez que passa a ser um instrumento a mais com a capacidade de não 

apenas facilitar a transmissão de conteúdos, mas também, é capaz de promover estímulos 

novos e diferenciados para os alunos que estão, definitivamente, inseridos no mundo virtual. 

 

4.4 Quais são as principais dificuldades na utilização das TICs. (categoria 4) 

É certo que a utilização das TICs, em muitos casos, ainda se constitui um 

“gargalo” para o profissional da educação, no caso em questão, os professores. Segundo 

Heide e Stilborne (2000, p. 24) “muitas são as razões para que o professor haja dessa maneira: 

não saber como utilizar adequadamente a tecnologia nas escolas” neste sentido não saber 

como avaliar as novas formas de aprendizagem provenientes desse uso foi uma das 

dificuldades encontrada. Entretanto, como argumentamos anteriormente, não saber como usar 

a tecnologia, algumas vezes por falta de apoio dos colegas ou da instituição para o uso de 

inovações em sala de aula é de certa forma a dificuldade que nos chamou mais a atenção. 

Quando perguntado sobre as dificuldades da utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nas aulas, 11% relataram que não apresentam dificuldades na 

utilização dos recursos tecnológicos nas aulas. No entanto, 44 % dos entrevistados obtiveram 

dificuldades por não ter pleno domínio de todas as ferramentas dos aparelhos como afirma um 

dos entrevistados: “a maior dificuldade é no manuseio de todas as ferramentas das 

tecnologias”. 

 Mas acreditam que com a implantação de recursos tecnológicos só venha a 

engrandecer o ambiente educacional, facilitando na explanação do conteúdo a ser trabalhado. 

As tecnologias de comunicação estão provocando profundas mudanças em nossas vidas, mas 

os professores não precisam ter “medo” de serem substituídos pela tecnologia, como também 

não precisam concorrer com os aparelhos tecnológicos ou com a mídia. Eles têm que unir 

esforços e utilizar aquilo que de melhor se apresenta como recurso nas escolas e 

universidades. Importa que o professor se aproprie cada vez mais desta aparelhagem 

tecnológica.; e partindo daí  possa se lançar ante a novos desafios e reflexões sobre sua prática 

docente e o processo de construção do conhecimento ampliando a cumplicidade dessa 

construção do saber com o corpo discente. 
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4.5 Quais as TICs disponibilizada por esta instituição. (categoria 5) 

Quando nos referimos a quais recursos tecnológicos a escola oferece elencaram, o 

data show, a TV, o vídeo, o DVD, o computador e a internet. Sendo que o maior número de 

docentes fazem uso apenas do data show. Em números, 55% dos sujeitos entrevistados 

relataram que utilizam o data show como mais um recurso a ser utilizado nas aulas.  

Entretanto, seguindo o que dizem os PCN’s (1998), essas tecnologias possibilitam 

novas formas de ordenação das experiências humanas. Dessa forma, acredita-se que vários 

são os motivos que levam o professores a utilizar as TIC’s disponíveis na instituição. 

 

4.5 Essa Instituição oferece suporte técnico e pedagógico na utilização das TICs. 

(categoria 6) 

Por fim, abordamos a questão se os professores têm suporte pedagógico para a 

utilização de tecnologias de informação e comunicação. Nesse ponto, verificou-se que 80% 

dos sujeitos entrevistados afirmaram que a instituição oferece suporte técnico e pedagógico. A 

maioria dos entrevistados forma categóricos ao afirmarem que a instituição disponibiliza 

vários suportes, cursos, e materiais necessários para garantir a formação do profissional do 

uso das tecnologias. 

Entretanto, para inserir, definitivamente, as inovações tecnológicas nas ações 

pedagógicas, um ponto se torna primordial que é que os professores conheçam os recursos 

tecnológicos para, a partir de então, escolher aqueles recursos que melhor atendem aos seus 

propósitos. Pois se acredita que, é de fundamental importância um trabalho em conjunto, onde 

professores, coordenadores, alunos, enfim, toda comunidade esteja atuante neste processo.  

A mudança de paradigma requer um exercício muito intenso por parte da escola 

para repensar a dimensão da distribuição do espaço, do tempo e dos meios necessários às 

transformações e por parte do professor, refletindo sobre sua prática, porque ela  representa o 

abrir mão da “certeza” do que se está propondo naquele momento e, acima de tudo, da crença 

de que o professor deve conhecer tudo como o grande mestre, o sábio. Isso em vista de um 

crescer juntos diante das novas realidades.  Desta visão, passamos para um professor 

consciente do seu papel de mediador no processo de construção do conhecimento do aluno. 

Construção esta que passa pela interatividade com materiais/recursos e colegas em ambientes 

de aprendizagem disponibilizados pelo professor e pela escola dos dias atuais. 

No entanto, existem algumas barreiras que dificultem a utilização de recursos 

tecnológicos. Percebemos que nem todos os professores têm conseguido apoio necessário, em 

muitas vezes, para aplicar, adequadamente, as TICs nas aulas, daí recorram a outras fontes, 
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pois: embora a  “a instituição ofereça os suporte físico, mas ainda existe professores que não 

utilizam por desconhecimento pleno das ferramentas.  

 

CONCLUSÃO 

 

 No decorrer do trabalho já forma apresentadas algumas conclusões, entretanto, 

aqui apresentaremos aquelas que foram as mais enfáticas e significativas. Certamente, um 

esforço empreendido ao longo da efetivação desse estudo foi para que se tornasse possível 

responder as questões inicialmente formuladas buscando o máximo de coerência com a 

realidade pesquisada. 

No entanto, os resultados obtidos na aplicação do instrumento aos professores 

participantes desse estudo permitiram concluir que, neste meio profissional, as TICs vêm 

ocupando um espaço importante para o desenvolvimento do saber. Assim, cada vez mais as 

ferramentas tecnológicas, como data show, televisão, DVD e computador, vêm se mostrando 

como instrumentos que influenciam positivamente no processo de ensino e da aprendizagem. 

Pois através desta pesquisa, podemos detalhar sobre as TICs, seus aspectos gerais 

na prática docente nos cursos de graduação da Faculdade de Sergipe. Esta pesquisa tem certa 

relevância na sociedade, pois através desta, percebeu-se que as tecnologias podem servir para 

enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de conhecimento por meio de 

uma atuação ativa, critica e criativa por parte de professores e alunos. 

 Viu-se também que, a instituição pesquisada apresenta boas instalações, o que 

favorece muito a utilização das TICs, já que uma das hipóteses da pesquisa era saber se a 

instituição de ensino investigada possuía recursos tecnológicos para oferecer aos docentes. 

Contudo, partindo do pressuposto que os recursos tecnológicos promovem 

benefícios na melhoria da qualidade do ensino, conclui-se que as TICs vieram para melhorar 

o ensino, facilitando a abordagem de conteúdos em sala de aula. 
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