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Resumo

Este trabalho aborda uma pesquisa em andamento de um estudo de caso dos professores de uma escola da
rede pública de ensino no interior do Estado de Alagoas, sobre a relevância da inserção das tecnologias na
prática docente, como auxilio didático para a elaboração de novas estratégias de ensino. Objetivando, refletir
sobre a importância do uso das tecnologias na prática docente como suporte didático, na busca de inserir
estratégias inovadoras que contribuirá para o desenvolvimento do ensino. A pesquisa desenvolveu-se numa
abordagem de caráter bibliográfico consultado em materiais já publicados em fontes como: artigos científicos,
periódicos, revistas e livros, de natureza qualitativa e quantitativa e estudo de caso do tipo descritivo. Dessa
forma, é de suma importância à utilização dos recursos tecnológicos como auxilio para dinamizar e inovar na
compreensão da prática docente em sala de aula.
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Abstract

This paper discusses an ongoing study of a case study of teachers of a public school education in the state of
Alagoas, on the importance of integrating technology in teaching practice, as a teaching aid for the
development of new strategies for education. Aiming to reflect on the importance of using technology in
teaching practice as a teaching support in the quest to put innovative strategies that will contribute to the
development of education. The research was developed in a bibliographical approach consulted on material
already published in sources such as scientific, newspapers articles, magazines and books, and qualitative and
quantitative case study of the descriptive type. Thus, it is of paramount importance to the use of technological
resources as an aid to streamline and innovate in the understanding of teaching practice in the classroom.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta uma pesquisa em andamento de um estudo de caso das práticas de ensino dos
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professores de uma escola no interior do Estado de Alagoas. Com a inserção das tecnologias, os desafios
atuais levam os professores a dispor de diversos recursos tecnológicos que permitam melhor compreensão do
ensino, interação, mediação pedagógica, construção de conhecimento colaborativo e o desenvolver de
competências e habilidades na utilização das tecnologias em sala de aula, que permitam a inserção de
referências e materiais de apoio, tais como: softwares educacionais, jogos educativos, objetos de
aprendizagens virtuais, produção colaborativa de conhecimento e as interfaces tecnológicas de comunicação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996) descreve a prática docente como
eixo central da qualidade da educação, atribuindo ampla responsabilidade, dentre as quais cabe destacar a
incumbência de zelar pela aprendizagem dos alunos e de estabelecer estratégias de ensino.

Para os professores atuarem em sala de aula com as tecnologias, é preciso que desenvolva competências
necessárias na sua prática docente para trabalhar com os recursos tecnológicos, que devem ser desenvolvida
numa formação inicial ou continuada, visto que diante das observações realizadas durante essa pesquisa
percebeu-se que alguns professores ainda sofrem com os impactos da inserção das tecnologias em suas
práticas docentes.

Sobre o uso da inserção das tecnologias na educação Fagundes et al. (1999), Moran et al (2000), André
(2004) e Moran (2004) destacam que, ainda há por parte dos professores, uma grande resistência no seu uso
nas práticas docentes e pedagógicas. Isso se dá, pelo fato de não terem sidos preparados para este trabalho
em sua formação inicial. Assim, urge a necessidade de transformação na educação, tanto na formação do
professor quanto nas práticas em sala de aula.

Diante desses aspectos com a inserção das tecnologias na educação, é evidente que a prática docente vem
passando por grandes transformações e cada vez mais exige dos professores mudanças de postura e
desenvolvimento de estratégias inovadoras em relação as suas praticas de ensino.

Todavia, o aprofundamento desses estudos ainda é muito carente de uma postura mais ampla e abrangente
para se alcançar resultados mais significativos, individuais e coletivos. Com isso, o presente artigo teve como
objetivo fazer uma reflexão sobre a importância do uso das tecnologias na prática docente como suporte
didático, na busca de inserir estratégias inovadoras que contribuirá para o desenvolvimento do ensino.

Portanto, para responder à reflexão inicial deste artigo e com a finalidade de pesquisar se de fato a inserção
das tecnologias podem tanto alterar a postura dos professores quanto consolidar o tradicionalismo em suas
aulas, foram primeiramente aprofundadas algumas relações conceituais de autores sobre a temática,
verificando os principais pontos de aderência em suas respectivas obras. Na sequência, por meio de
observação direta sobre o objeto de estudo e de questionário estruturado, durante quatro meses foram
acompanhados os professores de uma escola na cidade de Palmeira dos Índios no Estado de Alagoas, no
intuito de verificar a inserção do uso dos recursos tecnológicos nas suas atividades em sala de aula.

2 RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS NA PRÁTICA DOCENTE: novas propostas para o
desenvolvimento do ensino

Com os avanços ocorridos na sociedade contemporânea provocado pelo uso gradativo das tecnologias, a
educação vem passando por momentos de mudanças nas suas estruturas físicas e humanas. Frente a essas
transformações a inserção dos recursos tecnológicos tais como softwares educativos, jogos, ambientes
virtuais de aprendizagem, objetos de aprendizagens virtuais dentre outros, como suporte didático tem o
intuito de contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do ensino e de novas estratégias na prática
docente dos professores. Para Moran (2004), é possível constituir novos formatos e estratégias inovadoras
para as mesmas concepções de ensino e de aprendizagem, inscritos em um movimento de modernização
conservadora.

Ainda para Moran et al. (2000) um dos eixos das mudanças na educação passa pela transformação da
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educação em um processo de comunicação autêntica e aberta entre professores e alunos. É preciso entender
as tecnologias como meios de estimular e gerar culturas e de interação social. Sem estes meios é impossível
a continuidade da evolução não só no processo de ensino, mas também na vida profissional e social de todo
indivíduo.

Nesse sentido, Lévy (1999, p. 163) afirma que:

não se trata de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar
consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona
profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas
educacionais tradicionais e, sobretudo os papéis de professor e de aluno.

Desse modo, o autor enfatiza que será preciso, também, buscar soluções que utilizem técnicas e estratégias
capazes de ampliar o esforço pedagógico na mudança de postura dos professores, uma vez que, ensinar com
os recursos tecnológicos trará grandes benefícios às escolas e universidades, basta os professores estarem
dispostos a enfrentar os novos paradigmas convencionais do ensino, uma vez que, os professores deixará de
ser o transmissor de conhecimentos e será o mediador, motivador, orientador, que se permite aprender com
o aluno.

Com isso, mediante a inserção das tecnologias fica claro que, os professores precisam repensar sobre suas
práticas em sala de aula, pois, exigem do profissional novas formas de ensinar de modo a propiciar aos
alunos mais participação, colaboração, troca de informação e interatividade. Diante disso, o papel dos
professores é se familiarizar com o uso das tecnologias e mediar de forma lúdica todo o processo de ensino.
Para isso, é necessário que se avance de maneira inovadora nas metodologias, utilizando-se de recursos
modernos de modo a contribuir no trabalho docente.

As inovações nas aulas são consideradas uma nova prática de ensino, e auxiliam no processo tanto de ensino
quanto de aprendizagem, uma vez que, o discente e o docente têm acesso a novos instrumentos que
facilitarão este processo, pois, para Litwin (2001) essas inovações pretendem substituir as antigas práticas
docentes, tendo em vista que estas novas práticas com os recursos tecnológicos se tornam mais interessantes
aos alunos.

De acordo com André (2004, p. 25), “Gerir e referir o sentido será o mais importante e o professor precisará
aprender a fazê-lo em ambientes reais e virtuais”, assim, ensinar com as tecnologias não se resume apenas
no uso do computador, de recursos tecnológicos, do vídeo, do giz, do lápis e do papel, mas sim em conhecer
e saber utilizar cada uma dessas ferramentas, de forma a criar maneiras interessantes que facilitem e tornem
mais divertido o aprendizado dos alunos, tendo em mente que o mais importante não é o professor ensinar, é
o aluno aprender.

A necessidade de aprofundar e ampliar os conhecimentos sobre as relações entre tecnologias, comunicação e
educação atende aos requisitos de uma sociedade que, segundo Citelli (2006) passou a construir o
conhecimento em redes, sustentado fortemente pelos dispositivos técnicos e tecnológicos. Para isso,
entende-se que é fundamental oferecer aos professores a oportunidade de discutir, de forma crítica, sua
prática docente evidenciando as possibilidades que as tecnologias e os recursos tecnológicos oferecem.

Os professores, hoje, devem pensar sua prática docente em relação à utilização das tecnologias na sala de
aula para que elas se relacionem à realidade dos alunos. Essa necessidade de contextualização com o
cotidiano do aluno já vem sendo difundida há algum tempo na educação. Atualmente, a inserção das
tecnologias no processo educativo não oferece opção ao professor senão a sua adoção junto a uma nova
postura sobre o aprender em sala de aula.

Segundo Demo (2009, p. 11) afirma que o professor é figura estratégica na sociedade intensiva de
conhecimento e “mais que outras profissões, esta precisa de reconstrução completa, dentro da máxima: ser
profissional hoje é, em primeiro lugar, saber renovar, reconstruir, refazer a profissão”. Desse modo, o
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professor necessita pesquisar sempre para repensar sua atuação, postura e construir o conhecimento que tem
adquirido ao longo de sua carreira e principalmente com a inserção das tecnologias em sua prática docente,
sendo essa premissa condição necessária para promover a aprendizagem contínua e significativa.

Fagundes et al. (1999) afirma que as tecnologias estão realizando transformações profundas nos processos
de aprendizagem e nas mudanças da escola. Reflete que o uso das tecnologias na educação propicia a
interdisciplinaridade, uma organização hierárquica, estimula a participação cooperativa e solidária, promove a
autonomia e a responsabilidade da autoria nos alunos.

Dessa forma, é primordial que os professores busquem se adequar a essa realidade, visando inserir em suas
práticas novas formas de estimular e dinamizar o ensino, o qual promoverá melhor desenvolvimento no
processo de ensino e aprendizagem.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada para esse artigo desenvolveu-se, numa abordagem de caráter bibliográfico a ser
consultados através de materiais já publicados em fontes como: artigos científicos, sites educativos,
periódicos (CAPES), revistas internacional e nacional e livros, de natureza qualitativa e quantitativa e estudo
de caso, que de acordo com Yin (2001), o estudo de caso como outras estratégias de pesquisa representa
uma maneira de investigar um tópico empírico seguindo-se um conjunto de procedimentos pré-específicos,
buscando os seguintes descritores: Tecnologias, Prática docente, Ensino.

Para os procedimentos metodológicos a pesquisa realizou-se numa abordagem qualitativa e quantitativa, pois
estudou o objeto no seu cenário natural, buscando interpretá-los em termos do seu significado. Para isso
usou uma abordagem ampla, retratando as novas formas inovadoras mediadas pelas tecnologias para a
prática docente, interagindo nas principais dificuldades no ensino enfrentada na atualidade de forma completa
e profunda.

O estudo de caso deste artigo foi realizado numa observação sistemática, durante os meses de fevereiro,
março, abril e maio do semestre 2014.1. Foram analisadas a execução das atividades que envolviam as
diversas estratégias de ensino da prática docente dos professores desde recursos analógicos até os
tecnológicos, com a finalidade de perceber se existia dificuldades de inserir o uso de recursos tecnológicos em
suas aulas.

A coleta de dados deu-se através da observação direta sobre o objeto estudado. A observação direta dá ao
pesquisador a oportunidade de registrar os acontecimentos em tempo real e de retratar o contexto de como
aconteceram às aulas. Para entender melhor o conflito existente entre professor, metodologia educacional e
prática docente na utilização das tecnologias, buscou-se informações que pudessem esclarecer os obstáculos
enfrentados pelos professores de uma instituição escolar, que mostram não ser fácil mudar esta cultura
tradicional. Analisou-se uma escola pública na cidade de Palmeira dos Índios, estado de Alagoas no período de
fevereiro a maio de 2014.

Em um primeiro momento, aplicou-se os questionários para 25 (vinte e cinco) professores da escola. O
questionário aplicado aos professores tinha como principais objetivos saber sobre a formação dos professores
para o trabalho com os recursos tecnológicos, como eles estavam inserindo as tecnologias em suas práticas
pedagógicas, e como buscava conhecer a visão da escola frente às mudanças causadas pelas novas
linguagens provenientes da evolução tecnológica.

4. RESULTADOS PRELIMINARES

Durante o período observado foi acompanhado as aulas dos professores da referida escola pública no interior
de Alagoas, com o objetivo de analisar suas práticas de ensino durante a execução das aulas. Diante das

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/reflexoes_sobre_a_insercao_dos_recursos_tecnologicos_como_suporte.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



aulas bem elaboradas e planejadas nos despertou em investigar e relatar a postura dos professores frente à
inserção do uso dos recursos tecnológicos em sua prática docente.

A partir dos primeiros resultados, observou-se que os professores da instituição escolar apresentava certa
preocupação com a educação atual em relação aos diversos recursos, principalmente os tecnológicos, que
está sendo oferecido para facilitar e desenvolver novas estratégias de ensino. Por outro lado, percebeu-se que
mediante a presença das tecnologias na educação ainda existem muita resistência em inserir os recursos
tecnológicos em suas práticas docentes e adotar novas posturas em sala de aula.

A principal dificuldade posta pelos professores sujeitos desta pesquisa é o manuseio desses recursos,
principalmente das máquinas e ambientes virtuais, pois em suas formações iniciais ficaram essas lacunas a
serem preenchidas. A maioria dos professores respondeu no questionário que o instrumento que mais utilizam
em suas aulas é o vídeo, por ser de fácil manuseio e que não foram preparados em sua formação acadêmica
para trabalharem com as tecnologias (como computadores e internet).

Assim, pode-se observar que, devido à falta de formação do professor, em aplicar as tecnologias em suas
práticas de ensino, consequentemente ele se depara com um mundo desconhecido, sem rumos que os fazem
permanecer nas mesmas estratégias antigas que divergem com que vem sendo posto pela modernidade.

Nesta etapa da pesquisa os dados quantitativos foram levantados através de questionário. Esta fase decorre
dos 4 questionários aplicados, que versavam sobre os seguintes pontos: tecnologias utilizadas; vantagens no
apoio a prática docente com a utilização dos recursos tecnológicos; vantagens no ensino e aprendizagem com
a utilização das tecnologias e dificuldades na prática docente na utilização dos recursos tecnológicos. Com o
uso do instrumento se fará uma análise dos resultados obtidos que serão esclarecidos no término das análises
aprofundadas dessa pesquisa.

Os professores entrevistados possuem graduação que compreende as áreas de conhecimentos, como Área de
Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Área de Ciências
Naturais, Matemática e suas Tecnologias.

5 CONSIDERAÇÕES

O uso das tecnologias é de suma importância ser aplicados na prática docente dos professores, pois
proporcionará mais desempenho nas estratégias de ensino criando possibilidade de oferecer novas propostas
que contribuirá para a aprendizagem do aluno de forma lúdica e dinâmica.

Assim, com as observações realizadas na escola, pode-se perceber que os professores apresentaram algumas
dificuldades em relação ao uso dos recursos tecnológicos em suas atividades durante a explanação dos
conteúdos.

Por outro lado, eles acreditam que as tecnologias podem trazer muitas bonificações para a educação,
especificamente para a prática docente, no intuito de dinamizar o processo ensino e aprendizagem.

Contudo, durante as observações percebeu-se que os professores participantes demonstraram uma
inquietação em relação às suas práticas pedagógicas e as modificações sofridas pelo cotidiano escolar.

Vale ressaltar que, a dificuldade em acompanhar as transformações advindas com o uso das tecnologias no
cotidiano escolar recai sobre a falta de uma formação para o uso dessas tecnologias, o que os coloca à
margem do que se passa na realidade social.

É preciso reinventar a educação numa perspectiva de atender as necessidades do aluno curioso e pronto para
desenvolver um trabalho interativo em que professores e alunos possam construir o conhecimento de uma
forma mais interativa, aberta, participativa e dentro do ritmo particular de cada um, pois só assim pode-se
alavancar os índices de desenvolvimento da educação.
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Portanto, a pesquisa ainda não está finalizada. Dispomo-nos a continuar neste caminho de estudos e
observações nesta mesma escola, no intuito de acompanhar o andamento da inserção dos recursos
tecnológicos na prática docente dos professores. E, em um segundo momento, faremos uma análise mais
aprofundada dos dados coletados nesse primeiro momento para que se possa perceber se ocorreram
mudanças no trabalho dos professores, e se estas mudanças repercutiram no alunado e na escola.
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