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RESUMO: Este artigo é fruto de uma pesquisa que encontra-se em andamento, realizada em duas escolas, na
comunidade rural de Tanque Velho no município de São Braz do Piauí, tendo como objetivo analisar e
investigar o porquê dos professores não utilizarem a tecnologia para melhorar o ensino, já que a escola
disponibiliza de equipamentos. Após visitas as duas escolas pode-se analisar a estrutura das mesmas e as
dificuldades enfrentadas pelos professores. Devido a essas dificuldades está sendo realizado este trabalho
visando ajudar os professores as e qualificar no uso da tecnologia, através de cursos e palestras. A análise
dos dados foi feita utilizando questionários, e através das falas dos respondentes traçou-se uma interpretação
da realidade das escolas com relação aos objetivos propostos.

Palavra- chave = dificuldades: professores: tecnologias

ABSTRCT: This article is based on research that is ongoing, carried out in two schools in the rural community
of old pond in São Braz Piauí, aiming to analyze and investigate why teachers do not use technology to
improve teaching, since it provides the school equipment. After visiting the two schools can analyze the
structure of the same and the difficulties faced by teachers. Due to these difficulties is this work being carried
out to help teachers and qualify in the use of technology through courses and lectures. Data analysis was
done using questionnaires, and through the words of the respondents drew up an interpretation of the reality
of schools with respect to the proposed objectives.

Keyword = difficulty: teachers: technology

INTRODUÇÃO

Este artigo é resultado de uma pesquisa que ainda se encontra em andamento, referente à disciplina de TICs,
do curso de Ciências da Natureza, da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, campus
Serra da Capivara em São Raimundo Nonato- PI. O referido trabalho esta sendo desenvolvido em duas
escolas que ficam situadas na região semiárida sudoeste do Piauí, mais precisamente no município de São
Braz onde habita mais de três mil pessoas. A primeira escola visitada foi à escola Franklin José da Silva, que
funciona a mais de 30 anos, onde os funcionários mais antigos da escola já se aposentaram a mesma não
teve muitas mudanças, nem mesmo a estrutura a qual encontra-se imprópria para um bom funcionamento

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



como escola estadual, hoje funciona pelo município,fica situada a margens da PI 144, sendo de difícil acesso.
A outra escola é a Escola Municipal Tanque Velho, que funciona há uns nove anos, e sendo mais nova causou
espanto pela situação precária da mesma, não sendo tanto a estrutura física no que se refere às condições da
alvenaria, mas as condições elétricas e hidráulicas, pois a energia elétrica da mesma até o momento não foi
ligada tendo em alguns momentos utilizado gambiarras. Sabe-se que existe um processo na justiça para a
resolução da questão. A escola foi contemplada com um laboratório de informática há uns cinco anos, o qual
nunca foi usado por falta de energia elétrica, os computadores sem uso estão sendo instrumentos de
armazenamento de poeiras.

DESENVOLVIMENTO

Em busca de conhecer melhora realidade da escola e cada professor, e a razão dos professores não usarem a
tecnologia para inovarem suas aulas, já que sabemos que hoje a tecnologia é utilizada como mais um recurso
que vem a somar a aprendizagem do aluno, realizamos esta investigação devida conhecermos bastante a
situação das duas escolas. A escola Franklin José da Silva foi à escola onde estudamos o ensino fundamental.
Partir dessa pesquisa gostaríamos de ver mudanças no ensino das duas escolas, vendo a realidade das
mesmas que não obtiveram muitas mudanças, melhorou pouco, porém precisa mudar mais, pois hoje as
coisas são bem mais fácil de acontecer. Na escola ainda tem alguns professores que foram os nossos
professores, permanecendo na escola do mesmo jeito de dez anos atrás, não tiveram nenhuma qualificação,
os mesmo continuam acomodados, e com isso dificulta muito a mudança e a qualidade do ensino. Os
professores estão abertos as mudanças, um novo diálogo e à ação cooperativadas que contribua para que o
conhecimento das aulas seja relevante para a vida teórica e prática dos estudantes.

Para isso vamos acompanhar a rotina da escola e dos professores, até possibilitar o uso das inovações na
escola e pelos professores, contribuindo e facilitando o desenvolvimento da aprendizagem para a escola, e a
vida de cada educando através desse acompanhamento já podemos perceber que a escola disponibiliza de
alguns equipamentos de uso tecnológico, porém pouco usados. Já podemos observar algumas mudanças,
mais não o suficiente. A escola recebeu a instalação de equipamento de transmissão de internet o que veio a
somar aos meios disponíveis para auxiliar o professor. Porém poucos professores sabem utilizar. Para
descobrir o que leva os professores a não usarem a tecnologia nas suas aulas, foi feito uma entrevista oral e
em seguida lançada a proposta para ajudar os mesmos a aprender e a utilizar a tecnologia para as aulas
aumentando seus conhecimentos, logo após passarmos um questionário, com perguntas que os mesmos
demonstrasse a sua realidade, as dificuldades e o porquê do interesse em aprender. No questionário havia
perguntas do tipo, qual o medo ou dificuldade que os mesmos encontram para aprender o uso das novas
tecnologias e o que levou a aceitar essa nossa proposta de qualificação no o uso das tecnologias. Entre as
respostas a que mais nos chamou à atenção foi que, eles não têm medo, mas sim o “comodismo”, falta de
tempo, devido as escolas de computação serem em outras cidades, e como os professores trabalham em mais
de um turno, não sobra tempo para irem a busca de novas aprendizagens. Comas dificuldades e as
necessidades que os professores têm em usar as tecnologias e por o mundo está sempre em constantes
transformações, a nossa proposta é de levar a até a escola a capacitação aos professores.

Conviver e vencer os obstáculos impostos pelo mundo tecnológico disponível é uma necessidade, pois hoje
essa necessidade é maior do que mesmo a vontade de aprender e acompanhar as tecnologias, afinal a
tecnologia está em todo lugar e em tudo. E como educadores os mesmo não podem ficar para trás, já que os
próprios alunos conhecem mais do que os professores os instrumentos tecnológicos.

Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às novas
tecnologias, será diferente. Com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com
interesse didático.

Foram entrevistos 15 professores, incluindo dois diretores, alguns trabalham na escola a mais de vinte anos,
desde pré-primário até o 9º ano, porém entre eles, nem todos tem formação superior, e os que têm às vezes
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não atua em sua área. Quando o assunto é a formação do educador para o uso das novas tecnologias há uma
observação importante e que se precisa destacar, já postulada por MERCADO:

Na formação de professores, é exigido dos professores que saibam incorporar e
utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem, exigindo-se uma nova
configuração do processo didático e metodológico tradicionalmente usado em nossas
escolas nas quais a função do aluno é a de mero receptor de informações e uma
inserção crítica dos envolvidos, formação adequada e propostas de projetos
inovadores. (1999. p. 12)

A formação do professor é fundamental para que os mesmos possam seguir trabalhando, por exemplo, o
professor é formado em Ciências e ministra aula de outras disciplinas, nesse caso o professor esta
contradizendo realmente o que sabe fazer, e os professores deve sempre está buscando novos conhecimentos
e inovar em seu trabalho. Para aqueles professores que trabalham há mais tempo na escola as dificuldades
são maiores, pois na sua formação não se usava a tecnologia como recurso de ensino e aprendizagem.Hoje é
bem valorizado a uso da tecnologia nas escolas, porém o que está faltando são os educadores se
aprimorarem e sair do comodismo, e viver em um mundo cheio de novidades e novos conhecimentos,
principalmente facilitando o desenvolvimento e a aprendizagem em suas aulas.

A inclusão das TIC’s no processo educacional implica em outras questões que podem passar despercebidas.
ARAÚJO, inclusive adverte:

O valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua aplicação. Saber
direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser uma atividade de responsabilidade,
pois exige que o professor preze, dentro da perspectiva progressista, a construção do
conhecimento, de modo a contemplar o desenvolvimento de habilidades cognitivas que
instigam o aluno a refletir e compreender, conforme acessam, armazenam, manipulam e
analisam as informações que sondam na Internet. (2005, p. 23-24)

Neste caso o professor deve ter cuidado com o uso da internet dentro da sala de aula, pois alunos se
acomodam em só usar a internet para copiar e colar, ou para ver coisas que não traga nenhum benefício, às
vezes o uso da internet pode levar a pessoa a ser prejudicada, quando é usado de má fé.

Quando o professor passa a usar em suas aulas um simples slides um aparelho de data show e os conteúdos
do livro didático, e a internet que disponibiliza de vários sites que pode trazer conteúdos e imagem e até
mesmo vídeos que enriquece bastante sua aula, é uma forma do aluno interagir mais com a aula. O que
podemos perceber é que apesar das dificuldades do ambiente escolar, os professores relatam que não vivem
em um tempo moderno, e sim em um tempo de comodismo e por as escolas de informática ficarem muito
longe, e por causa da falta de tempo, muitos nem tentam aprender sozinho, 90% dos entrevistados tem
computadores e usam de vez enquanto ou não sabem usá-los, e os outros 10% ainda não tem computador.

Segundo alguns professores da escola Franklin José da Silva, sabem usar os equipamentos que a escola
dispõe, porém são pouco usados com instrumentos de apoio em suas aulas, uns relatam que é pouco utilizado
devido à escola não ter uma pessoa qualificada para montar os equipamentos, para eles professor realizar
esse trabalho perdem parte da aula, somente na montagem, esse se torna um motivo o qual desmotiva mais
os professores. A vontade de aprender é muito grande pelos professores (as), os mesmos já estão cientes
que através do uso das tecnologias o desenvolvimento acontece mais rápido e eficaz.

De acordo com o trabalho de Fernando Silvio Cavalcante Pimentel, apesar de toda exigência para que os
educadores possam estar diretamente inseridos no processo de inclusão digital e de serem protagonistas na
pesquisa e desenvolvimento das tecnologias para utilização no meio educacional.
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Os professores precisam encarar os desafios e dar a volta por cima, quando o assunto é tecnologia, pois não
é tão complicado como muitos pensam. E assim a resistências dos educadores se soma as dificuldades de
falta de estrutura para o uso dos aparelhos.

Os temores, os receios e as resistências parecem estar relacionados à ideia de que as “máquinas” substituirão
o trabalho do professor e se mostra bastante presente nos espaços escolares. Para Assmann (2005),

Em muitos ambientes escolares persiste o receio preconceituoso de que a mídia
despersonaliza, anestesia as consciências e é uma ameaça à subjetividade. A resistência de
muitos (as) professores (as) a usar soltamente as novas tecnologias na pesquisa pessoal e
na sala de aula tem muito a ver com a insegurança derivada do falso receio de estar sendo
superado/a, no plano cognitivo, pelos recursos instrumentais da informática. Neste sentido,
o mero treinamento para o manejo de aparelhos, por mais importante que seja não resolve
o problema (p. 14).

Diante dessa perspectiva, compreendemos que o trabalho docente ganha relevância quando possibilita a
conquista de autonomia em sua tarefa cotidiana. Isso significa que seu papel ultrapassa os limites da cultura
do consumidor de conhecimentos, ou a transmissão destes, para uma cultura do produtor de conhecimentos,
ou seja, o professor se desenvolve, também, como mentor, como instigador ativo de uma rede de
conhecimentos.

A partir dos conhecimentos que já tínhamos, e de algumas visitas nas duas escolas, podemos perceber a falta
de inovações, motivações no ensino e o desinteresse dos alunos em permanecer dentro da sala de aula, e
como podemos contribuir para melhorar.

Este trabalho será realizado de acordo com a necessidade dos professores e a demanda da escola. De acordo
com os relatos dos entrevistados, os mesmos têm varias dificuldades. Serão realizados cursinhos conforme as
respostas que os mesmos responderam no questionário, de acordo com as necessidades, principalmente usar
o PowerPoint na montagem de slides, mostrar funções do computador, também será realizado palestras uma
com os professores, sobre o uso das tecnologias na escola, e os benefícios que ela pode trazer, e o uso da
internet, sob orientação de um técnico, e outra palestra direcionada ao alunado, informando os mesmo
também sobre o uso das tecnologias nas escolas.

Como as escolas dispõem de alguns equipamentos, e os professores terem notebook, o nosso trabalho será
facilitado, porém a Escola Municipal de Tanque Velho, por não ter energia, será realizada na escola Franklin
José da Silva. Depois de nossa visita a escola já obteve mais um avanço, pois foi colocada internet com WI-Fi,
que esta disponível para todos do colegiado, ao mesmo tempo ainda tem uma dificuldade, a escola não tem
nenhum computador, quando precisa utiliza o aparelho de algum professor, e a escola tem um dos mais
modernos data show, e uma impressora. Enquanto na outra escola tem vários computadores disponíveis, falta
energia, quantas dificuldades esses professores encontram, além de alguns não saberem usar, sempre tem
algo atrapalhando o bom funcionamento da escola.

Com esse trabalho pretendemos auxiliar os docentes e inovar o ensino, facilitando a aprendizagem tanto dos
professores quanto dos alunos, possibilitando um maior conhecimento. Através da entrevista, dos
questionamentos feitos pelos professores, obtivemos varias proposta para melhorar as escolas, não da para
acreditar que em pleno século XXI ainda existe escolas como essas. Segundo a direção das duas escolas,
promessas de melhorar existem a todo o momento, inclusive, já foi prometido curso para qualificar os
professores no mundo tecnológico, mais só promessa, mesmo havendo cobranças pelos funcionários das
escolas. A falta de energia na Escola Municipal de Tanque Velho é um atraso no ensino, os professores
relatam que tem vontade de levar algo diferente para as aulas, mais infelizmente não é possível, sem falar da
falta do bem estar dos professores e dos alunos, uma das visitas feita a escola um aluno relatou que “a escola
ao invés de ser um motivo de incentivo, se torna desmotivadora para os alunos a permanecerem nas aulas, a
rotina do uso dos livros didáticos não querem mais, uma simples água gelada, não tem, como querem que
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nós fiquemos dentro de uma sala de aula”?
Relata o aluno. A nossa proposta é transforma as aulas dessas duas escolas, e fazer com que os alunos a se
interessem pelas aulas, mas não podemos deixar nosso velho e bom livro didático de lado, ele foi e continua
sendo fundamental na formação e na aprendizagem dos alunos e professores. De acordo com a entrevista, de
100% apenas 40% sabem usar computadores internet, data show, slides e a impressora, e 60% não sabem
usar nenhum dos instrumentos citados acima, apenas usa o celular, os que são simples. Entre os 40%, 10%
usa o computador apenas para digitação de provas.

Acreditamos que seja possível ensinar os professores a usar a tecnologia como um somatório de ensino, o
qual venha trazer benefícios para a escola, docentes e discentes.A tecnologia ensina de tudo um pouco, desde
uso de jogo didático nas aulas, vídeos, slides, filmes, internet entre outros.

CONCLUSÃO

Com base na pesquisa desenvolvida pode-se concluir em constante transformação tecnológica, a sociedade
esta em busca por conhecimento, atualmente esta se tornando impossível ensinar sem o uso da tecnologia. A
educação não pode permanecer acomodada, pois as transformações acontecem a todo o momento e deve se
atualizar para acompanhá-la. As novas tecnologias podem ter um significativo impulso sobre o papel dos
professores, pela constante modificação recebida via rede, em termos de conteúdos, métodos e uso da
tecnologia, apoiando um modelo geral de ensino que encara os estudantes como participantes ativos do
processo de aprendizagem e não como receptores passivos de informações ou conhecimento, incentivando-se
os professores a utilizar mais meios e começarem a reformular suas aulas e a encorajar seus alunos a
participarem de novas experiências. Com a pesquisa acredita-se que contribui para a formação de professores
com o uso das novas tecnologias que permite a perceberem, sua própria realidade, como as tecnologias
podem ser útil a ele. Apenas introduzindo os computadores nas escolas, não é o suficiente, tem que ter
cursos de capacitação tanto para os professores quanto para os alunos desta forma a escola, professor e o
alunado estão em construção um com o outro.

Para melhorar o ensino nas escolas através dos meios tecnológicos, sem esquecer dos livros didático, pois ele
ainda é essencial, nós nos disponibilizamos de acordo com cada necessidade, ajudar os professores,
orientando e auxiliando conforme a dificuldade de cada um, com isso mostrando também o que a tecnologia
pode trazer de bom e de ruim. Como a pesquisa encontra-se em andamento não foram obtidos resultados
conclusivos, os quais esperamos alcançar com o avanço no desenvolvimento desta intervenção e à avaliação
final, logo que for aplicada e tiver os resultados será divulgado. Contudo o que foi produzido até o momento
já fornece elementos para uma discussão com os pares sobre estes desafios são grandes com relação aos
usos das tecnologias da informação e da comunicação nas escolas e dentro da sala de aula. Os desafios são
muitos, mas todos eles nos convidam para que possamos exceder, e assim sempre encontrar possíveis
soluções.
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