
USO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE
CESMAC DO SERTÃO – PALMEIRA DOS INDIOS – AL

EIXO 14: TECNOLOGIAS, MÍDIAS E EDUCAÇÃO

Araújo, Maria Regineide de- CESMAC[1]

Costa, Silvana Medeiros-CESMAC[2]

Azevedo, Lidiany Bezerra Silva de- PPGECIM/UFAL[3]

RESUMO

A Crescente necessidade do uso da tecnologia na educação suscitou o surgimento desse trabalho e tem como
proposta, mostrar os tipos e as formas como estão sendo utilizados os recursos tecnológicos, pelos docentes,
na formação do graduando do curso de Enfermagem na Faculdade CESMAC do Sertão- Palmeira dos Índios –
AL. O estudo descreve uma análise, onde foram empregados recursos bibliográficos e pesquisa de campo,
realizada com os educadores da instituição citada. Dentre as dificuldades encontradas para a utilização da
tecnologia na faculdade em estudo, citamos o desconhecimento de alguns docentes para o manuseio dos
equipamentos, subutilização de materiais existentes, falta de interesse em aprender a aplicar a tecnologia.

Palavras-chave: Tecnologia. Ensino. Enfermagem

ABSTRACT

Increasing need for the use of technology in education, raised the appearance of this work and has the
purpose to show the types and the ways in which technological resources are being used by teachers in the
training of undergraduate nursing students in the Faculty Cesmac the Hinterland - Palmeira dos Indios - AL.
The study describes an analysis where library resources and field research conducted with teachers of this
institution were employed. Among the difficulties encountered in the use of technology in college study, we
cite the lack of some teachers for handling the equipment, under-use of existing materials, lack of interest in
learning how to apply the technology.
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O surgimento do tema citado
decorreu da reflexão de uma
realidade vivenciada na Faculdade
CESMAC do Sertão– PALMEIRA DOS
ÍNDIOS – AL, no qual sentimos a
necessidade de uma maior e melhor
utilização dos recursos tecnológicos
disponíveis; tal pesquisa tem como
proposta buscar as formas de como
está sendo utilizada a tecnologia
para a formação do graduando do
Curso de Enfermagem na Faculdade
acima referida.

A construção do estudo se justifica
pela necessidade de constante
motivação por parte dos corpos
docentes e discentes no processo de
busca e aquisição de informação e
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conhecimento, em virtude da
metodologia tradicionalista não mais
responder satisfatoriamente aos
anseios de uma educação
dinamizadora cobrada pela
sociedade da qual fazemos parte.

O estudo descreve uma análise onde
serão empregados recursos
bibliográficos e pesquisa de campo
realizada na instituição citada,
através da qual focaliza-se os
recursos tecnológicos disponíveis
usados como instrumento didático
pelos docentes, preferências e
vantagens quanto ao uso e
dificuldades apresentadas, sendo
estas, observadas e experimentadas
pelos professores.
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Nesta análise procura-se mostrar a
importância da adequada utilização
dos recursos tecnológicos no ensino
especificamente no curso de
enfermagem – CESMAC – P. DOS
ÍNDIOS, pois, enquanto a Tecnologia
da Informação e da Comunicação
(TICs) não fizerem parte do
contexto pessoal – intelectual e
emocional de todos os envolvidos,
concatenando-se efetivamente de
forma holística não se tornarão
verdadeiramente significativas;
sendo transformadas apenas num
mero recurso de transmissão de
conteúdos, perdendo a valiosa
contribuição na educação.

Este trabalho detalha o tema em três
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seções, assim apresentadas: A
enfermagem como profissão e o
ensino da enfermagem; no qual
encontra-se um relato sucinto da
enfermagem em suas diversas fases
históricas. O uso das tecnologias da
informação na educação; onde é
retratado a importância do uso
adequado das TIC’s no processo
pedagógico, especificamente no
curso Enfermagem – Faculdade
CESMAC do Sertão – Palmeira dos
Índios. Conclusão e sugestões; neste
item, baseados no trabalho realizado
na instituição em estudo, relatamos
analiticamente os resultados obtidos
e ousadamente sugerimos propostas
para melhor uso das TIC’s.

2 A ENFERMAGEM COMO PROFISSÃO E O ENSINO DA ENFERMAGEM
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Desde os primórdios da civilização cabia a algumas pessoas a atribuição de cuidar dos enfermos. A
Enfermagem como a arte do cuidar perfaz uma trajetória longa e constrói através dos tempos sua identidade
como profissão.

Nessa caminhada atravessa três fases distintas:

- Fase Empírica ou Primitiva - Na qual a assistência era prestada por leigos. Marcada pelas ações de
curandeiras, monjas, diaconisas, virgens e também aquelas pessoas que tinham penas a cumprir (ignorantes,
alcoólatras e decadentes), atividade vista como forma de penitência.

-Fase Evolutiva ou Idade Florence – Surge na Inglaterra Florence Nightingale, considerada precursora da
Enfermagem Moderna. Fundou escolas preparatórias de pessoal em enfermagem para o cuidado com os
doentes, baseada em uma filosofia própria.

- Fase do Aprimoramento – A Enfermagem Moderna surgiu em 1860 no cenário da Revolução Industrial.
Passou a incorporar tanto o Modelo de Assistência Curativa, como o modelo de Assistência Preventiva com
uma base teórica Holística onde a assistência à saúde requer uma visão integral do ser humano, unificando o
conhecimento e as ações.

Historicamente, o ensino da enfermagem inicia seu desenvolvimento a partir da fase evolutiva ou Idade
Florence, despertando desde então, a preocupação de uma fundamentação na arte do cuidar e buscando
constantemente através de ensino e pesquisa, até os dias atuais, definir as bases técnico-científicas da
profissão.

Reconhecida como pioneira na criação da Enfermagem Moderna, Florence Nightingale, após ter feito um curso
na Alemanha, abriu o primeiro curso de treinamento de Enfermagem, no Hospital Saint Thomas na Inglaterra.
Nesse estabelecimento recebeu alunas oriundas de famílias ricas (ladies pupils), que pagavam pelo ensino e
alunas pobres (nurses), que recebiam moradia e ensino gratuito. Como contrapartida à oportunidade de
estudar, as nurses realizavam tarefas manuais no citado hospital durante o período de um ano.

As ladies, por sua vez, ocupavam funções de chefia, planejamento, supervisão e controle de Enfermagem. A
filosofia das escolas de Florence Nightingale era baseada em quatro idéias-chave:

1. O treinamento das enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de
ensino, e ser mantido pelo dinheiro público;

2. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais;
3. Enfermeiras profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar de pessoas não envolvidas

em Enfermagem;
4. As estudantes deveriam, durante o período de treinamento, ter residência à disposição que lhes

oferecesse ambiente confortável e agradável, próximo ao hospital.

As primeiras escolas de Enfermagem nos EUA e Canadá (1875) praticamente copiaram as escolas
Nightingaleanas. No Brasil, o ensino de Enfermagem teve início em 1890, com a criação da Escola Profissional
de Enfermeiros e Enfermeiras (EPEE), vinculada ao Hospício Nacional de Alienados (HNA), dantes chamado
Hospício Sedro II, cujo corpo docente era formado por médicos da instituição. Com o feito de suprir a
necessidade de preparar pessoas qualificadas para cuidar dos alienados, o então chefe do governo provisório,
Marechal Deodoro da Fonseca, através do Decreto 791/1890, cria a Escola profissional de Enfermeiros e
Enfermeiras (EPEE).

Após cinquenta anos de sua criação a EPEE já com a denominação de Escola Alfredo Pinto teve sua direção
ocupada por uma enfermeira. Na verdade, a primeira instituição brasileira cuja responsabilidade competia a
enfermeiros se deu em 1923 na Escola de Enfermeiras do Departamento de Saúde Pública, cuja missão era
preparar pessoal para a Saúde Pública. Em 1926, essa instituição passou a ser denominada Escola de
enfermagem D. Anna Nery.
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É importante ressaltar que a fundação da Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, atual
Associação Brasileira de Enfermagem, foi feita pelas primeiras enfermeiras formadas pela Escola Anna Nery.
O órgão foi juridicamente registrado em 1928 e filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem em julho de
1929. Suas comissões tiveram papel relativamente no desenvolvimento da Enfermagem Brasileira,
principalmente nos aspectos de legislação e educação.

A instalação do Ministério da Educação e Saúde ocorre no ano de 1931, reconhecendo-se nele a
responsabilidade para a problemática educacional, cultural e de saúde da população. Neste ano criaram-se
normas legais para o ensino e exercício da Enfermagem. Na década de 40, a Escola Anna Nery foi incorporada
à Universidade do Brasil e, em 1949, o Projeto de Lei nº 775 controlou a expansão das escolas e exigiu que a
educação em Enfermagem fosse centralizada nos centros universitários. Em 1961, a partir da Lei nº 2995/56,
todas as escolas passaram a exigir curso secundário completo ou equivalente dos candidatos, mas só no ano
seguinte a Enfermagem passou a ensino de nível superior.

Até 1962 a formação de Enfermeiros no país era apenas de nível médio e tinha por objetivo a formação de
líderes para cargos de chefia nos serviços de saúde, promovendo a supervisão e o treinamento do pessoal
auxiliar que eram oriundos de famílias mais pobres e não possuíam escolaridade.

Essa bipolaridade na preparação do pessoal de Enfermagem gerou um tipo de organização da equipe, em que
poucos profissionais eram detentores do saber necessário à compreensão e gerência do processo de trabalho,
enquanto a maioria deveria executar as tarefas prescritas pelos chefes, gerando uma hierarquia existente no
desenvolvimento do trabalho de Enfermagem. A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), em conjunto
com a Comissão de Especialistas em Enfermagem da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da
Educação, desde 1985, vem buscando definir os parâmetros e diretrizes básicas que devem orientar a
formação do enfermeiro no Brasil.

Nesse sentido, ressaltamos as diretrizes curriculares Nacionais do Curso de Graduação em enfermagem,
instituídas mediante Resolução do CNE/CES nº 03 de sete de novembro de 2001 que no seu Art. 2° define os
princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de enfermeiros, para aplicação em âmbito
nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos de Graduação em
enfermagem das Instituições do Sistema de Ensino Superior.

Para a adequação da formação profissional ao novo paradigma da ciência, o qual visa à atenção ao homem
como ser holístico, integrado ao seu ecossistema, faz-se necessário a revisão completa dos currículos
profissionais, adequando-os às realidades sócio-epidemiológicas. ( Art.6. Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Enfermagem).

Na atual conjuntura, os projetos político-pedagógico das escolas de graduação em enfermagem, têm realizado
com frequência modificações curriculares, numa perspectiva crítica da realidade, levando o aluno a
compreender sua futura profissão, articulada com as demais práticas sociais, ou seja, no contexto histórico,
político, social, educativo e trabalhista.

USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

As tecnologias na educação surgem de várias formas, sendo neste trabalho, fundamental abordar sua
importância no processo ensino-aprendizagem, bem como seu uso no ensino superior e principalmente no
ensino da enfermagem.

2.1 A TECNOLOGIA E SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.

A sociedade contemporânea experimenta inúmeras e velozes mudanças determinadas por modificações
globais que vão desde a forma de organizar-se, de produzir bens, de comercializá-los, de divertir-se, de
ensinar e de aprender.
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Essas mudanças não somente pressionam os diversos segmentos organizacionais da sociedade, como causam
grandes impactos, especialmente no campo educativo. Sabendo-se que a educação é o caminho fundamental
para transformar uma nação, deparamo-nos, portanto, com necessárias e profundas mudanças nas
expectativas e demandas educacionais.

Nesse sentido, percebemos que uma das áreas prioritárias de investimento que está atraindo grandes grupos
econômicos dispostos a ganhar dinheiro, é a implantação de tecnologia telemáticas de alta velocidade.
Começam a investir significativamente no mercado ainda pouco explorado da educação à distância, da
educação contínua e principalmente nos cursos de curta duração.

O avanço da disseminação das tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) estão sendo apontadas
como causadoras de perplexidade e impacto nas formas de convivência social e cultura, alternando a
organização do trabalho e estabelecendo novos conceitos acerca do complexo processo ensino-aprendizagem.

A expectativa de que as TICs trarão soluções rápidas para o ensino não é uma novidade, mas um pensamento
que perpassa épocas e que sem dúvidas estabelece pontes entre a presencial e o virtual, permitindo ampliar
estratégias de ensino e de aprendizagem.

Não podemos simplificar que o ensino só depende da tecnologia e nela serão encontradas as soluções para as
questões da aprendizagem. Nessa linha de raciocínio, diz, (Moran, 2000, p.137):

Se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores soluções
há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de fundo.
Ensinar e aprender são os desafios maiores que enfrentamos em todas as épocas e
particularmente agora em que estamos pressionados pela transição do modelo de
gestão industrial para o da informação e do conhecimento.

As mudanças desencadeadas pelo desenvolvimento tecnológico nos diversos aspectos da vida social e
profissional nos forçam a reconhecer a tecnologia como um dos instrumentos de grande criatividade, eficaz,
necessário, versátil e de tantos outros não menos importantes atributos que lhes são importados. Nesse
contexto, supomos sê-la motivo de discussão entre aqueles que desempenham uma prática educativa
puramente tradicionalista, versus outros que procuram executar uma metodologia inovadora.

Diante dessas considerações, destacamos uma veemente necessidade de buscar e mudar as formas de
ensinar, ressaltando que na atual conjuntura, os métodos tradicionais já não conseguem cumprir
adequadamente os objetivos propostos, visto a magnitude e transcendência da educação.

Diversos trabalhos realizados mostram a relevância do uso das TICs na educação, no entanto, a
disponibilidade do equipamento e/ou a forma de introduzi-la efetivamente na prática, torna-se o principal
desafio enfrentado pelas pessoas envolvidas no processo educativo.

Para melhor enfatizar o tema em estudo, ressaltamos as ideias de autores que em seus trabalhos tão bem
souberam descrever acerca do uso das tecnologias na educação. Dentre eles, citamos (Ferro, 2001, p. 03).

A utilização do computador como meio educacional; isto é, como ferramenta de
aprendizagem capaz de estimular a reflexão sobre os processos de ensinar e
aprender, ainda não está muito difundida. Não se trata apenas de criar condições
para que os professores utilizem o computador ou o software, mas sim de auxiliá-los
a fazerem do computador um instrumento útil ao desenvolvimento de seus saberes
científico-pedagógicos e a compreender as implicações pedagógicas inerentes às
diferentes formas desse uso, oferecendo ao aluno um ambiente de aprendizagem
criativo e reflexivo.
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Para (Moraes, 1999, p.131) em seu trabalho intitulado: Novas Tendências para o Uso das Tecnologias da
Informação na Educação:

[...] com a chegada dos computadores está mudando a maneira de condução das
pesquisas, de construção do conhecimento, a natureza das organizações e dos
serviços, implicando novos métodos de produção de conhecimentos e,
principalmente, seu manejo criativo e crítico. Tudo isso nos leva a reforçar a
importância das instrumenta; coes eletrônicas e o uso de redes telemáticas na
educação, dos novos ambientes de aprendizagem informatizados que possibilitem
novas estratégias de ensino-aprendizagem, como instrumentos capazes de aumentar
a motivação, a concentração e a autonomia, permitindo ao aluno a manipulação de
sua própria representação e a organização do conhecimento.

Ressaltando o extraordinário desenvolvimento das tecnologias, sobretudo na comunidade escolar, (Mercado,
2001, p.192), em Novas Tecnologias na Educação: Reflexões sobre a Prática, diz:

A Internet é versátil, um poderoso instrumento no processo educativo, se usada com
inteligência e é um excelente recurso pedagógico à disposição do processo em sala
de aula. ‘A maneira que os professores a utilizam, depende não só dos recursos
disponíveis, mas, também do seu conhecimento, do potencial das tecnologias e da
sua filosofia de educação. Para que estas tecnologias sejam bem utilizadas é preciso
saber o que podem realizar no processo educativo, o que pode ser feito melhor com
o auxílio delas e o que pode ser feito sem elas e, assim, os educadores terão as
novas tecnologias servindo aos seus objetivos educacionais.

O conhecimento e a informação estão cada vez mais ao alcance dos alunos fora do espaço escolar, e as
tecnologias configuram-se como intermediárias entre quem aprende e os conteúdos por elas veiculados.
Recordações e posicionamentos pessoais dão um sentido peculiar à informação. Os acervos de lembranças e
de conhecimentos adquiridos e/ou vivenciados, trazem à consciência do momento em que ocorreram,
tornando a mensagem verdadeiramente apreendida de modo original e individualizada.

2.2 TECNOLOGIAS NO ENSINO SUPERIOR

Na realidade educacional de hoje, se observa um grande contingente de professores que por não terem
domínio suficiente em sua área, não conseguem estabelecer conexões com outras disciplinas, tendo desta
forma dificuldade no uso das tecnologias como recursos didáticos. Esta realidade também se faz presente nas
instituições universitárias, nas quais, deve haver sempre a busca constante pelo aprimoramento das práticas
pedagógicas através de estudos e pesquisa de campo com o intuito de gerar facilitadores, formadores de
opiniões com visão crítica-reflexíva da realidade e das formas de ensino-aprendizagem.

De acordo com (Almeida, 2000), em Informática e Formação de Professores, encontramos ressaltada a cerca
da formação no âmbito das universidades, o seguinte:

A preocupação com a formação de professores é uma constante nas universidades que
desenvolvem trabalhos relacionados ao uso do computador em educação. – O desenvolvimento
de atividades de formação se faz por caminhos diferentes, que variam desde a criação de
disciplinas específicas que tentam integrar informática e educação até a realização de cursos de
pós-graduação. O caráter interdisciplinar da abordagem construcionista vai de encontro à criação
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de uma nova disciplina cujo objeto de estudos é o uso pedagógico do computador”. (Almeida,
2000, p.134).

Com o intuito de criar um espaço que prepare professores para o uso crítico do computador, no processo
ensino aprendizagem, diversas Instituições iniciaram cursos de especialização que estão sendo desenvolvidos
no Brasil, dentre os quais, podemos citar: Curso de Especialização em Informática na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, Pós-Graduação em Informática Aplicada à Educação da Universidade Católica
de Pretópolis – UCP e Curso de Especialização em Tecnologias Interativas aplicadas à Educação da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.

Estas instituições de Ensino Superior que realizam cursos de especialização em Informática na Educação têm
regras, resoluções, normas e origem um projeto elaborado para autorizar o funcionamento dos cursos, sem
esquecer, no entanto, de uma proposta flexível que propicie no docente condições de assumir uma mudança
em sua maneira de ser professor e de ser pessoa, o que torna essa preparação diferente dos cursos
tradicionais e exige uma característica de continuidade, na qual não se deve ter como pré-requisito o domínio
do computador, mas o acesso e a exploração deste, como indispensável ao seu desenvolvimento.

Em formação continuada de Professores e Novas Tecnologias (Mercado, 2001) cita.

A formação do professor inclui um conjunto de conjunto de conhecimentos, de atitudes e de
capacidades requeridas para sua intervenção autônoma e eficaz em aula, exigindo a criação de
ambientes interativos, que exigem novos papéis de alunos e professores. É preciso que haja
continuidade entre a formação inicial e a continuada, possibilitando a participação dos
professores em seus planos de atualização, baseando-se estes nas necessidades e interesses
que surjam de sua própria prática profissional, utilizando meios que estimulem sua participação
nos programas de formação científico-cultural e uma sólida formação didática.

Algumas universidades estão adotando diversas alternativas semelhantes às estratégias empregadas com
maior frequência na formação de professores para a diversidade cultural; que se caracterizam pela:
abordagem segregada e abordagem integrada.

A “abordagem segregada” e aquela em que cria-se uma nova disciplina ou acrescenta-se um tema dentro de
uma disciplina, sem alterar nada nas demais disciplinas. Essa é a forma mais usada, embora seja menos
eficaz. Na abordagem integrada (ou de infusão), os formadores integram o tema do uso do computador em
educação aos outros temas tratados nas disciplinas, com a preocupação de integra-lo ao currículo de
formação, funcionando também como elementos de ligação entre as disciplinas, propiciando um clima de
cooperação e integração entre formadores, formandos e conteúdos.

Dentro da instituição trabalhada, em anos anteriores, foi implantado um curso de especialização “Tecnologia
na Educação”, o qual segundo informações colhidas apresentava disciplinas de formação para docentes, nas
quais se enfatizava a importância do uso da tecnologia e as técnicas adequadas para o emprego desse
recurso; porém, sem despertar nos alunos, conhecimentos necessários a utilização crítica das TIC’s na prática
pedagógica, não provocando mudanças no ensino-aprendizagem.

De acordo com a pesquisa realizada na instituição, foi detectado que, até então, nenhum outro curso foi
implantado com o intuito de qualificar o corpo docente para refletir e ter domínio (interpretar criticamente e
saber utilizar) das tecnologias.

2.3 A TECNOLOGIA NO ENSINO DE ENFERMAGEM
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Para a construção do modelo escolar constituído de uma nova ecologia cognitiva, fazendo-se uso das TICs,
supomos que a figura do professor-mediador e professor-pesquisador aparece como ponto principal nesse
processo. Amplas discussões e reflexões foram realizadas e já relatadas no que tange à preparação de
professores para a implementação das práticas educacionais na presente era informático-mediática.

A Enfermagem como já visto anteriormente, configura-se hoje não somente como uma profissão voltada para
o cuidar de doentes, mas, ousamos dizer, porque não, uma “ciência emergente”. Cresce a cada dia com o
esforço daqueles profissionais que investem, sobretudo na área da pesquisa, reformulando conceitos,
quebrando barreiras e inovando com maneiras diferentes de atuar. Dessa forma torna-se notório o
enriquecimento como profissionais e a valiosa contribuição para a profissão, no que se refere aos
procedimentos técnicos subsidiados cientificamente.

Na atualidade, uma das fontes de investimento de maior urgência, requerida pelos profissionais, não poderia
deixar de ser, são os equipamentos tecnológicos, sejam eles: em salas de aula, laboratórios, clínicas,
hospitais, etc. Haja vista que o setor saúde também trabalha, mais do que nunca, com tecnologias.

Para os profissionais que atuam no ensino da área de saúde, essa função de professor-mediador torna-se
forte, em consequência da velocidade e da imensidão de informações proporcionadas pela tecnologia.

A nossa pesquisa desenvolveu-se na Faculdade CESMAC do Sertão, na cidade de Palmeira dos Índios, estado
das Alagoas. . Atualmente são nove turmas em formação, perfazendo um total de 498 alunos. O corpo
docente é composto por 48 professores, vindos de várias cidades para ministrarem aulas teóricas e práticas
aos acadêmicos.

A instituição possui um laboratório de informática com 20 computadores, seis retroprojetores de
transparências, um projetor de slides, uma TV e um vídeo e dispõe de nove Data Show.

O estudo em questão foi direcionado para os professores da referida faculdade, onde aplicamos um
questionário previamente formulado/, no qual elaboramos questões objetivas e subjetivas acerca do uso de
equipamentos tecnológicos como recurso didático.

Cientes do nosso propósito, os professores colocaram-se à disposição colaborando com tal pesquisa que nos
permitiu subsídios para uma análise situacional do emprego da tecnologia para a formação do profissional
Enfermeiro nessa faculdade. Apresentamos aqui os resultados obtidos e posteriormente nosso relato
conclusivo será exposto, no qual temos a modesta pretensão de contribuir para a melhoria da qualidade do
ensino de Enfermagem veiculado ao uso da tecnologia.

Por motivos alheios à nossa vontade, nossa pesquisa não alcançou a abrangência de 100% do corpo docente
da instituição. Conseguimos aplicabilidade em 91%, o que se traduz em números absolutos num total de 44
professores.

As formas como esses instrumentos estão sendo empregados, são reveladas pelos docentes e apresenta-se
da se da seguinte maneira: 44 empregam para projeção de conteúdos e exposição verbal; fazem exposição
de filmes; 24 utilizam para apresentação de trabalhos; 14 recomendam para pesquisa pelos alunos; 11 dos
docentes fazem uso para pesquisa e 2 referiram que servem-se de outras formas, não identificando quais
uma resposta, justificando-se assim porque não há uma equivalência de respostas de cada item com o total
de professores pesquisados.

Ao perguntarmos como cada profissional classificaria o uso da tecnologia, obtivemos o seguinte: Todos os
professores classificaram como um recurso que presta auxílio do docente; 18 afirmaram que é um método
atualizado; apenas 8 revelaram que para ser utilizado requer capacitação, 2 informaram que ajudam na
aprendizagem do aluno e 1 classifica que a tecnologia enriquece o conteúdo.

Aqui citamos algumas impressões reveladas acerca do uso de equipamentos tecnológicos e o impacto que
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esses causam no processo ensino-aprendizagem:

- São ferramentas que agregam valor e somam no processo ensino, sedimentando a aprendizagem;

- Dinamiza a aula, ajuda e enriquece a aprendizagem dos alunos, ampliando seus conhecimentos;

- É prático, auxilia o professor na exposição dos conteúdos, além de mantê-lo informado, atualizado;

- Melhora a qualidade da aula, tornando-a mais objetiva e ajuda a enfocar experiências;

- Facilita a exposição dos conteúdos e a fixação dos mesmos, proporciona abertura do tema para comentários
e discussões;

- Uso da tecnologia é bom, porém o mais importante é a construção e a criatividade do ser humano,
sabendo-se que a tecnologia auxilia, mas, a capacidade do homem está acima de qualquer coisa e não deve
este tornar-se dependente dela;

- Proporciona apreensão de maior quantidade de informações (atualizadas) e causa motivação para o
alunado.

- É necessária, porém requer capacitação para utilização deforma que viabilize os objetivos desejados pelo
docente.

Para os professores que utilizam apenas um tipo dos equipamentos listados por serem estes disponíveis no
centro em estudo, dois responderam que o fazem porque facilita a execução do plano de aula, é o mais fácil
de manusear e, portanto, tem domínio sobre o mesmo.

CONCLUSÃO

A tecnologia é uma realidade muito presente na vida das pessoas atualmente. Diante desse contexto nos
propusemos ao desafio de realizar um trabalho com um tema extremamente inovador para a prática
pedagógica e de imensurável impacto no processo educativo. Os tipos de equipamentos e as formas como
esses estão sendo empregados para a formação dos futuros Enfermeiros na Faculdade CESMAC do Sertão em
Palmeira dos Índios, constituiu-se num ponto forte do nosso estudo.

Cumpridas as etapas da pesquisa, na qual, procuramos mostrar a importância das TICs na educação e de
como a tecnologia está sendo empregada na referida faculdade, buscamos identificar além dos tipos de
instrumentos utilizados pelos educadores, quais as maneiras que eles os empregam, bem como o
conhecimento e consciência que cada professor possui ao optar pelo uso de algum tipo de equipamento
tecnológico.

Ao analisarmos as formas de uso da tecnologia na faculdade em estudo, detectamos a subutilização de
equipamentos disponíveis, especialmente o computador. As maneiras como as TICs estão sendo empregadas,
carece de uma reflexão analítico, crítico tanto da parte dos docentes como do corpo administrativo da
instituição. Nesse sentido, deduzimos que uma interrogação deve ser colocada: o uso da tecnologia está
servindo aos interesses dos alunos, dos professores e da sociedade?

Identificamos no decorrer do estudo que não há uma preocupação por parte da maioria dos educadores em se
preparar para usar adequadamente esse tipo de recurso. Apenas uma minoria revela a necessidade de
capacitação para uso das TICs.

Diante do exposto, concluímos que a tecnologia, apesar de já inserida no processo ensino-aprendizagem, só
poderá contribuir significativamente para o cumprimento dos objetivos propostos, formando profissionais
reflexivos, questionadores e produtores do seu conhecimento, quando àqueles que irão trabalhar com esse
recurso, capacitarem-se adequadamente para tal. Dessa forma, acreditamos que a tecnologia beneficiará o
homem e não vice-versa.
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Refletindo sobre algumas entre tantas possibilidades de desenvolvimento com o uso das tecnologias no ensino
superior, surge o interesse em fazer aflorar também na Faculdade CESMAC do Sertão – P. dos Índios, as
possibilidades de integração entre o uso das TICs e os docentes que ministram cursos por ela ofertados,
especificamente os professores do curso de Enfermagem, que são o foco deste trabalho e os quais parecem
não haver despertado para a grandeza e riqueza de recursos disponíveis na formação crítica reflexiva do
processo ensino-aprendizagem.

Ao término dessa pesquisa, deixamos nossas simplórias sugestões, às quais esperamos que contribuam para
a melhoria da formação dos futuros profissionais. Sintetizamos nossas propostas em:

- Sensibilização dos educadores quanto à importância e formas de uso criticamente das TICs;

- Viabilização de projetos ou cursos de capacitação com espaço apropriado para que se desenvolver a
utilização crítica do computador na prática pedagógica;

- Aumento do número de equipamentos;

- Treinamento prático – operacional para todos que manuseiam os equipamentos.
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