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RESUMO 

  

O objetivo deste estudo foi analisar o uso de recursos digitais nas aulas de Ensino 

Fundamental I. A pesquisa de campo teve início com a aplicação de um questionário 

igual para todos e depois um questionário para o grupo que usava e outro, para o 

grupo que não usava. Pressupunha-se que os fatores idade, ano da graduação e 

formação inicial ou continuada pudessem interferir na utilização de tais recursos nas 

práticas pedagógicas. A pesquisa bibliográfica, além da busca de referenciais 

teóricos, averiguou a formação inicial das professoras desse grupo quanto à 

capacitação para o uso de tecnologias digitais. Para isso foram consultadas as 

ementas atuais das faculdades cursadas. Também foram averiguados os pré-

requisitos e atribuições de alguns cargos nos editais de concurso do município e da 

região com o intuito de verificar se havia a descrição de alguma atribuição correlata 

ao tema deste estudo, embora a Rede em que está inserida a escola que é objeto de 

estudo deste trabalho não tenha concurso para todos os cargos citados. A 

interpretação dos dados foi influenciada pela validação das respostas individuais 

devido ao pertencimento do pesquisador ao ambiente. Foram apresentados alguns 

gráficos e algumas cópias de respostas no decorrer do texto como argumentação. Das 

quatro hipóteses, apenas a terceira foi confirmada. Foi possível perceber que todos 

os professores que usavam recursos digitais já haviam realizado curso à distância, 

apesar do contrário não ser verdadeiro. Esse indicador é considerável à medida que 

aproxima o professor do computador e da internet, o que tem relação direta com este 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Recursos digitais. Ensino Fundamental I. Formação de professores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo desenvolveu-se no ano de 2017 na cidade de Vinhedo, estado de 

SP, com um grupo de dezoito professores de Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano), 

sendo quinze professores polivalentes, lecionando Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia e Ciências de 1° ao 4° ano e três professores de 5° ano lecionando 

separadamente Língua Portuguesa, Matemática e História/Geografia/Ciências. Deste 

público, quinze professores responderam ao questionário inicial tornando-se o grupo 

pesquisado. 

O trabalho de investigação das práticas pedagógicas baseou-se na leitura dos 

planejamentos semanais, na aplicação de um primeiro questionário a todos os 

professores envolvidos, em algumas observações de aula e em um segundo 

questionário em função da resposta sobre o uso de recursos digitais recolhida no 

primeiro questionário. O recorte do que foi estudado foi o  uso de recursos digitais por 

professores em aulas do ensino fundamental I de uma escola de Vinhedo. 

Este projeto contemplou a seguinte questão de pesquisa: Como professoras 

de Ensino Fundamental I utilizam-se de recursos digitais nas aulas? 

1.1. OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo analisar o uso de recursos digitais nas aulas 

de Ensino Fundamental I. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Na busca do objetivo geral os seguintes objetivos específicos foram 

considerados:  

- Investigar o conhecimento dos professores de ensino fundamental I sobre 

recursos digitais 

- Averiguar o uso de recursos digitais nos planejamentos semanais dos 

professores 

- Assistir aulas com o emprego de recursos digitais  

- Inventariar os cursos de formação continuada oferecidos pela rede municipal 

nos últimos três anos 
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- Buscar dados referentes à formação inicial e pós-graduação nos prontuários 

dos professores 

1.2. HIPÓTESES 

 

Ao realizar a pesquisa pretendeu-se comprovar, ou não, as seguintes 

hipóteses: 

Na E.M. Dra. Nilza Maria Carbonari Ferragut, os recursos digitais são 

empregados apenas pelos professores que realizaram formação inicial após o ano 

2000.  

Na E.M. Dra. Nilza Maria Carbonari Ferragut, os recursos digitais são 

empregados apenas pelos professores que realizaram curso de especialização, 

mestrado ou doutorado após o ano 2000. 

Na E.M. Dra. Nilza Maria Carbonari Ferragut, os recursos digitais são 

empregados apenas pelos professores que realizaram algum curso que exigia 

domínio básico do uso do computador e da internet além da graduação. 

Na E.M. Dra. Nilza Maria Carbonari Ferragut, não são todos os professores que 

utilizam recursos digitais em suas aulas. Os professores que utilizam diferentes 

recursos digitais foram motivados em cursos de formação continuada ou pós-

graduação ou em formação nos horários de trabalho coletivo. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo pretendeu verificar se existia e como se dava o uso de recursos 

tecnológicos digitais nas aulas e, consequentemente, ampliá-lo progressivamente a 

todos os professores, partindo do pressuposto de que são necessárias diferentes 

estratégias para contemplar os diferentes estilos de aprendizagem e melhorar a 

aprendizagem de todos os alunos.  
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1.4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Esperava-se verificar uma relação entre a formação inicial ou continuada e a 

modernização das estratégias didáticas por meio do uso de recursos digitais nas 

aulas.  

 Pretendeu-se confirmar a defasagem das grades curriculares de algumas 

faculdades de Pedagogia, retardando a introdução da tecnologia digital no ambiente 

escolar como recurso didático. 

 Pretendeu-se também confirmar o atraso dos editais de concurso público na 

incorporação de atribuições relacionadas ao tema deste estudo aos professores e 

coordenadores, o que fomentaria a disposição para o aprimoramento profissional. 

 

1.5. ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

Até o momento, esta monografia apresentou uma introdução com a 

contextualização da pesquisa, o recorte para coleta de dados, os objetivos, hipóteses 

e resultados esperados. No item 2 METODOLOGIA serão apresentados pressupostos 

teóricos sobre a metodologia utilizada e a descrição dos instrumentos de coleta de 

dados. O item 3 RESULTADOS, apresentará os dados obtidos nos questionários, bem 

como a sua análise apoiada em estudo bibliográfico sobre o tema uso de recursos 

digitais no ensino fundamental I que inclui fragmentos de editais de concursos para 

professores de ensino fundamental I, coordenadores pedagógicos e monitores de 

informática; gráficos e tabelas das respostas dos questionários aplicados aos 

professores participantes da pesquisa e publicações relacionadas. A monografia 

finaliza com a CONCLUSÃO onde serão realizadas reflexões sobre a pesquisa como 

um todo e onde são feitas recomendações para o futuro.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 59 - 60) a pesquisa de campo é aquela 

onde, por meio da observação dos fatos, da coleta de dados a eles referentes e do 

registro de variáveis necessárias para a análise, busca-se comprovar uma hipótese. 
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Outra característica dessa pesquisa é o uso de técnicas de observação de um 

único grupo ou uma comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, 

ressaltando a interação de seus componentes. Especificando um pouco mais, 

Prodanov e Freitas (2013, p.60) afirmam que “define-se, também, um estudo de caso 

da seguinte maneira: “[...] é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto.” 

A presente pesquisa enquadrou-se como pesquisa de campo por propor a 

observação de um grupo pequeno de professores de ensino fundamental de uma 

escola municipal em seu trabalho pedagógico com o uso de recursos digitais. Definiu-

se como pesquisa qualitativa pelo contato direto do pesquisador com o ambiente e o 

objeto de estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. 

Como também, em alguns aspectos, pesquisa quantitativa por traduzir em números 

percentuais algumas informações obtidas pela investigação e análise dos dados e 

pela checagem das hipóteses mesmo que não tenha sido por critérios estatísticos. 

(PRODANOV e FREITAS, 2013, p.69-71)  

2.1. ETAPAS 

 

Em termos de atividades, esta pesquisa possuiu as seguintes etapas: 

1- Estudo preliminar do tema por meio de reflexões realizadas anteriormente à 

pesquisa 

2- Busca por fontes de material (Bibliotecas, acervos digitais, livros 

previamente adquiridos, sites, editais de concursos, planejamentos 

semanais, entre outros) 

3- Elaboração de fichamentos dos textos 

4- Elaboração de um quadro para estruturação da revisão bibliográfica  

5- Redação de um texto final sobre a literatura abordada 

6- Revisão bibliográfica sobre metodologia de pesquisa 

7- Elaboração dos instrumentos de coleta de dados 
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2.2. ONDE OS DADOS FORAM COLETADOS 

 

Para a pesquisa, os dados foram coletados em uma escola municipal da Rede 

Municipal de Vinhedo-SP com um grupo de quinze professores de 1° ao 5° ano do 

ensino fundamental I. 

 

2.3. OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para analisar o uso dos recursos digitais nas aulas, fez-se necessário realizar 

a leitura dos planejamentos semanais, documento requisitado pela Secretaria 

Municipal de Educação e entregue impresso ou por email à Coordenadora; agendar 

algumas observações de aula, considerando o apontamento do uso de recursos 

digitais na ocasião; aplicar questionários. 

Foi feita a leitura do planejamento semanal daqueles professores envolvidos 

que o entregavam (vide figura 1). 

 

Figura 1 - Gráfico da entrega dos planejamentos semanais 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

A aplicação do questionário inicial atingiu 83% dos professores. Quinze dos 

dezoito professores responderam o questionário enviado por email. O segundo 

questionário foi respondido por quatro professores que utilizavam recursos digitais e 

por outros quatro que não utilizavam. Este segundo questionário era diferente para 

cada grupo. Foram observadas três situações de uso de recurso digital. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), a amostra intencional consiste em 

selecionar um subgrupo da população estudada que a represente. Este tipo de 

seleção amostral requer conhecimento da população e do subgrupo selecionado. 
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Desta forma, os professores escolhidos como amostra foram selecionados a partir dos 

dados colhidos no questionário inicial e na leitura dos planejamentos. 

No que se refere a técnica de observação, os autores citados acima validam-

na como muito útil para a obtenção de informações, uma vez que mais do que 

perguntar, podemos constatar um comportamento. Por outro lado, alertam a falta de 

objetividade do observador e a dificuldade de previsão do fato a ser observado como 

pontos negativos. Neste aspecto, foi válida a técnica de leitura dos planejamentos, 

citada anteriormente, como coleta de dados para que houvesse agendamento das 

observações. 

Um aspecto a ser considerado no levantamento das informações desta 

pesquisa refere-se ao fato de se tratar de uma observação participante, uma vez que 

eu, o observador e coordenador do grupo de professores, tive que enfrentar a 

dificuldade de manter-me objetiva, procurando não ser influenciada pelas antipatias 

ou simpatias decorrentes das relações de trabalho nas quais estávamos inseridos. 

 

2.3.1. Questionário para todos os professores 

 
         Este questionário investigou o conhecimento dos professores acerca de 

recursos digitais utilizados nas aulas, sua frequência ou os empecilhos à sua 

utilização. 

 

a) Em que ano você obteve a graduação? __________________ 

b) Há quanto tempo você leciona? ___________________________________ 

c) Você tem experiência em quais anos escolares? 

(  ) 1°ano  (  ) 2°ano  (  ) 3°ano  (  ) 4°ano  (  ) 5°ano 

d) Você entrega seus planejamentos semanais regularmente?  (   ) sim   (   ) não 

e) Seu planejamento semanal é: 
(   ) manuscrito (   ) impresso  (   ) enviado por email (   ) não entrego 

f) Que fatores são contemplados no seu planejamento semanal de aulas? 
(   ) conteúdos (o que fazer) 
(   ) metodologia (como fazer) 
(   ) habilidades previstas no planejamento anual 
(   ) organização dos alunos (individual, duplas, grupos) 
(   ) organização prévia dos agrupamentos 
(   ) tempo da atividade 
(   ) adaptações para alunos com dificuldades ou alunos especiais 
(   ) recursos ou materiais utilizados 

g) Qual é a importância da organização do planejamento para sua prática? 
(   ) muito importante     (   ) importante       (   ) sem importância  
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h) Qual é a importância da execução do planejamento para sua prática? 
(   ) muito importante     (   ) importante       (   ) sem importância 

i) Você consegue cumprir seu planejamento?  (   ) sim   (   ) não. Por quê? ___________ 

j) Você faz uso de computador/notebook: 
(   ) próprio  (   ) da família  (   ) da escola  (   ) não uso 

k) Você se utiliza de internet no: 
(   ) celular  (   ) tablet  (   ) notebook  (   ) computador de mesa 

l) Quais recursos você domina no Word (editor de texto)? 
(   ) Digitação (parágrafo e alterações de fonte) 
(   ) Formatação (alinhamento de parágrafos, margens, orientação da folha) 
(   ) Formatação (recursos negrito, itálico, sublinhado, tachado, sobrescrito, subscrito) 
(   ) Divisão do texto em colunas 
(   ) Espaçamento entre parágrafos 
(   ) Inserção de caixa de texto 
(   ) Formatação da caixa de texto 
(   ) Inserção de tabela 
(   ) Formatação da tabela 
(   ) Inserção de imagens 
(   ) Formatação das imagens 
(   ) Outros: _______________________ 

m)  Quais desses recursos de informática você utiliza sem precisar de ajuda? 
(   ) Busca de textos em sites (copiar ou recortar e colar) 
(   ) Busca e download de imagens 
(   ) Busca e download de músicas 
(   ) Busca e download de animações/vídeos 
(   ) Busca e download de programas (softwares) 
(   ) Captura de tela e formatação da imagem capturada 
(   ) Roteamento do sinal de internet do celular para o notebook 
(   ) Organização dos documentos em pastas no computador 
(   ) Realização de curso à distância 

n) Quais desses recursos tecnológicos da escola você utiliza sem precisar de ajuda? 
(   ) TV com DVD 
(   ) TV com pen drive 
(   ) Projetor multimídia (datashow) 
(   ) Rádio portátil 
(   ) Caixa de som 

o) Com qual das afirmações você se identifica mais? 
(   ) Estou com dificuldade para apresentar os conteúdos à turma 
(  ) Domino os conteúdos das aulas e não uso recursos audiovisuais por não considerá-los 
importantes à aprendizagem 
( ) Domino os conteúdos das aulas e frequentemente utilizo recursos audiovisuais para torná-
las mais interessantes e facilitar a aprendizagem 
(  ) Domino os conteúdos das aulas e raramente utilizo recursos audiovisuais por não saber 
como baixá-los, embora considere-os facilitadores da aprendizagem 
(   ) Outro: _________________________ 

p) Com que frequência você faz uso de recursos audiovisuais nas aulas? 
(   ) pelo menos três vezes por semana 
(   ) uma vez por semana 
(   ) raramente, quando algum colega me convida para apresentar em conjunto 
(   ) não utilizo 
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q) Qual razão te levou a usar recursos digitais nas aulas? _______________________ 

r) Você já realizou algum curso ou recebeu alguma orientação para melhorar seu domínio de 
recursos de informática ou aprender a usar recursos digitais? 

Sim ou não Há quanto 
tempo? 

Onde? Fez diferença na sua 
prática pedagógica? 

        

  
s) Você tem conhecimento do oferecimento de algum curso de recursos de informática ou de 
recursos digitais como formação continuada de professores pela Prefeitura Municipal de 
Vinhedo?  (   ) sim    (   ) não 

t) Cite um tema de curso que você realizaria fora do turno de trabalho? ________________ 

  

2.3.2. Questionário aplicado aos professores que utilizam recursos digitais nas aulas 

  

Este questionário validou a 4ª hipótese que se referia à motivação ao uso de 

recursos digitais iniciada em algum curso de formação continuada ou pós-graduação 

ou em formação nos horários de trabalho coletivo. 

   

a) Quais equipamentos da escola você utiliza? 

b) Você considera que os equipamentos e/ou recursos oferecidos pela escola são suficientes 

para a realização de uma boa prática pedagógica? 

c) O que precisa ser adquirido? 

d) Você utiliza o sinal wi-fi da escola para o planejamento das aulas? 

e) Você utiliza o sinal wi-fi da escola para a execução das aulas? 

f)  Que programa você utiliza para baixar as animações, músicas e imagens que utilizará nas 

aulas? 

g) Com quem aprendeu a fazer isso? 

h) Há quanto tempo? 

i)  O que te levou a usar recursos digitais nas aulas? 

j)  É notável a diferença nas aulas antes e depois do uso desses recursos? 

k) O que mudou na sua opinião? 

l)  Você se sente preparada para incorporar o uso do celular ou tablet pelos alunos nas aulas? 

m)  Se não se sente, o que falta para realizar este trabalho? 
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2.3.3. Questionário aplicado aos professores que não utilizam recursos digitais 

  

Este questionário validou a 1ª e a 3ª hipóteses que se referiam à formação 

inicial das professoras que não utilizavam recursos digitais ter acontecido há mais de 

15 anos sem terem cursado outro tipo de formação que requisitasse o domínio de 

recursos tecnológicos básicos. 

   

a) Quais equipamentos da escola você utiliza? 

b) Você considera que os equipamentos e/ou recursos oferecidos pela escola são suficientes 

para a realização de uma boa prática pedagógica? 

c) O que precisa ser adquirido? 

d) Você utiliza o sinal wi-fi da escola para o planejamento das aulas? 

e) Você utiliza o sinal wi-fi da escola para a execução das aulas? 

f)  Por que você não utiliza recursos digitais nas aulas? 

- Você pesquisa imagens, animações ou outros recursos digitais que tenham relação com 

os conteúdos trabalhados em aula? 

- Você já solicitou orientação para o uso de equipamentos ou recursos digitais a alguém na 

escola? 

- Você está disposta a aprender a usar alguns programas e treinar para adquirir autonomia 

no uso de recursos digitais? 

  

3. RESULTADOS 

 

Este trabalho investigou como os professores de Ensino Fundamental I 

utilizavam recursos tecnológicos digitais em suas aulas, como animações, filmes, 

jogos, ebooks, áudios entre outros para promover maior aprendizagem aos alunos.  

Analisando a causa da resistência dos professores no uso de recursos digitais 

foi possível considerar uma falha na formação inicial, já que havia justificativas de falta 

de formação para a não incorporação de recursos digitais às estratégias didáticas. 

Analisando os currículos atuais dos cursos de Pedagogia disponíveis nos sites das 

faculdades/universidades cursadas por este grupo de professores, foi possível 

perceber que a maioria incorporou uma disciplina na grade curricular ou não 

incorporou nenhuma, com exceção da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

que contemplou seis disciplinas no curso. 
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Supôs-se essa falha, uma vez que não há currículos anteriores disponibilizados 

na internet assim como não havia cópias dos históricos da graduação nos prontuários 

dos professores na escola pesquisada. 

A tabela 1, a seguir, apresenta a quantidade de professores por universidade 

cursada, as matérias relacionadas ao tema de estudo desta monografia e suas 

respectivas cargas horárias. 

 

Quadro 1 - Universidades e matérias relacionadas ao tema recursos digitais 

Nome da Instituição Matéria oferecida 
Quantidade 

de 
professores 

Centro Universitário Moura Lacerda 

http://www.portalmouralacerda.com.br/cursos/graduac

ao/pedagogia/ 

 

Tecnologia da Informação e Comunicação 2 

Faculdade de São José do Rio Pardo 

http://www.feucriopardo.edu.br/pedagogia 
Não há currículo disponível 1 

Puc- Campinas 

https://www.puc-

campinas.edu.br/graduacao/pedagogia/ 

Tecnologias da Informação e Comunicação na 

Educação  

(68 horas) 

3 

UFSCar 

http://www.pedagogia.ufscar.br/matriz-curricular-2012 
Não há matéria relacionada ao tema deste curso 1 

Unicamp  

https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/c

atalogo2018/coordenadorias/0006/0006.html#EP107 

EP 141 - Comunicação, Educação e 

Tecnologias 

EP146 - Educação e Tecnologias 

EP320 - Aprendizagem e Informática na 

Educação I 

EP509 - Ambientes Educacionais Virtuais 

EP600 - Seminários sobre Educação e 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) 

EP601 - Ensinar, Aprender e Avaliar: As TICs 

nas Salas de Aula 

2 

Unip 

http://www.unip.br/presencial/ensino/graduacao/tradici

onais/hum_pedagogia.aspx 

Tecnologia da Informação e Comunicação em 

Educação 

(30 horas) 

5 

Universidade de Marília 

https://www.unimar.br/cursos/graduacao/pedagogia/m

atriz.pdf 

Inclusão digital: novas tecnologias da 

comunicação e informação  

(40 horas) 

 

1 

Fonte: Pesquisa bibliográfica da autora 

 

Foram aplicados questionários aos professores. Nas respostas, apenas uma 

professora afirmou ter tido formação para trabalhar com recursos digitais em sala de 

http://www.portalmouralacerda.com.br/cursos/graduacao/pedagogia/
http://www.portalmouralacerda.com.br/cursos/graduacao/pedagogia/
http://www.feucriopardo.edu.br/pedagogia
https://www.puc-campinas.edu.br/graduacao/pedagogia/
https://www.puc-campinas.edu.br/graduacao/pedagogia/
http://www.pedagogia.ufscar.br/matriz-curricular-2012
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2018/coordenadorias/0006/0006.html#EP107
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2018/coordenadorias/0006/0006.html#EP107
http://www.unip.br/presencial/ensino/graduacao/tradicionais/hum_pedagogia.aspx
http://www.unip.br/presencial/ensino/graduacao/tradicionais/hum_pedagogia.aspx
https://www.unimar.br/cursos/graduacao/pedagogia/matriz.pdf
https://www.unimar.br/cursos/graduacao/pedagogia/matriz.pdf
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aula durante a graduação. Dentre os sete que indicaram ter recebido formação 

continuada, quatro citaram a formação recebida nas reuniões coletivas da escola em 

que atuam feitas pela coordenadora pedagógica. 

Rodrigues (2014, p.839) discorre sobre a “preparação desadequada na 

formação inicial e em serviço dos professores na exploração e uso do potencial 

pedagógico das tecnologias na aprendizagem”. 

O que também se verifica no estudo de Frizon et al (2015, p. 10191): 

 

A formação inicial necessita de uma revisão curricular que apresente 
disciplinas voltadas para o uso das tecnologias digitais; um projeto político de 
curso que contemple o uso das tecnologias, ultrapassando questões 
operacionais e instrucionais que visam apenas a aquisição de competências 
e habilidades para questões que visem a produção de situações pedagógicas 
que contribuam para melhorar intelectual e culturalmente a formação dos 
indivíduos. 

 

Com relação à formação continuada oferecida pela Rede Municipal, até a data 

de aplicação do questionário não havia tido oferta de curso relacionado ao tema de 

estudo deste trabalho como revela a figura 2.  

 

Figura 2 - Oferta de curso de formação continuada relacionada ao tema de estudo pela 

Rede Municipal 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

A resposta afirmativa de uma professora participante pode ser desconsiderada, 

uma vez que foi sabido, por contato direto com os orientadores de estudo da 

Secretaria de Educação da Rede Municipal de Vinhedo, que não houve curso de 

formação continuada sobre recursos de informática ou de recursos digitais. 

Diante do assunto “domínio dos programas do computador”, os professores 

indicaram a necessidade um monitor de informática para o acompanhamento das 

aulas. A escola pesquisada foi inaugurada em fevereiro de 2013 e teve, entre os anos 
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de 2014 e 2016, uma sala de informática com uma quantidade suficiente de 

computadores para uma turma. O programa Linux limitava o uso, sendo o primeiro 

argumento para o desuso da sala e a falta de manutenção das máquinas foi o segundo 

maior empecilho ao uso pelos professores e alunos.  

Apenas uma professora fez uso semanal da sala enquanto esteve disponível. 

Outros poucos professores reiteravam, nas reuniões coletivas ou avaliações de fim de 

ano, a necessidade de contratação de monitor de informática e justificavam sua falta 

de conhecimento do sistema operacional ou de conhecimentos básicos do 

computador como argumentos para não utilizar a sala de informática. Mais da metade 

do grupo não demonstrava interesse em incorporar uma aula semanal na sala de 

informática ao seu planejamento semanal. O desuso da sala desta escola e a falta de 

pessoal de manutenção resultou na retirada dos computadores e na substituição de 

uso, tornando-a uma sala multiuso para as aulas de Arte, de reforço ou outras 

atividades. 

Com relação a inutilidade dos equipamentos por falta de capacitação, 

Figueiredo, Nobre e Passos (2015, p. 127) afirmam 

 

[...] a partir do momento que a escola possui equipamentos adequados é 
necessário que ela tenha um quadro de professores capacitados para lidarem 
com as TIC, senão se torna um amontoado de máquinas sem utilidade e, 
ainda, deve possuir uma diretriz curricular que vá de encontro com a realidade 
da escola, com conteúdos alinhados à  melhoria do aprendizado. 
 

A retirada das salas de informática ocorreu em mais escolas do município. 

Quatro das catorze escolas de Ensino Fundamental continuam com salas de 

informática montadas. Dessas, apenas uma delas atende o Ensino Fundamental I. 

Nesta escola o sistema operacional é Windows e há conexão com internet. Mesmo 

assim, o uso pelos professores não se efetivou. Nesta unidade, a justificativa é a 

necessidade de um monitor para a execução das aulas, mesmo que esse profissional 

nunca tenha existido na Rede e que sua contribuição pertença ao mundo das ideias.  

Segundo Melo (2014, p. 25), o ensino significativo e de qualidade vai se 

concretizar quando o professor assumir um compromisso verdadeiro com seus 

alunos, levando-o a priorizar a sua qualificação profissional. 

Na mesma direção, Mello (2000, p. 101) prevê a boa qualidade do professor do 

futuro se ele aprender a aprender, sendo capaz de gerir sua própria atualização 

profissional. 



22 
 

Se não há e não houve a parceria com monitores de informática na Rede 

pesquisada, o desejo das professoras se fundamentou pelas experiências vivenciadas 

em outras redes de ensino ou pela comunicação entre pares com professores de 

outros municípios. Na escola pesquisada, três professoras tinham cargo efetivo na 

cidade vizinha, Louveira, que contempla salas de informática com monitores no 

serviço da educação escolar.  

As cidades vizinhas, Itatiba e Louveira, e outras cidades da região 

metropolitana de Campinas têm esse cargo. As atribuições desse profissional variam 

entre as cidades, no entanto, a leitura dos editais possibilitou entender que a presença 

desse profissional no âmbito escolar poderia estimular o uso das salas de informática 

pelos professores, uma vez que o bom funcionamento das máquinas e a parceria na 

preparação e execução das aulas estariam garantidos se fossem cumpridas essas 

atribuições como lê-se nos fragmentos que seguem (vide figuras 3, 4 e 5). 

 

Figura 3 - Fragmento do Edital 3/2017 de Piracicaba 

 
 Fonte: http://www.institutoexcelenciapr.com.br/editais/4c49252f729d5aca394b12ee095786fb.pdf, p.20, 23 páginas 

 

Figura 4 - Fragmento do edital 2/2012 de Pirassununga 

 
 

 

 

http://www.institutoexcelenciapr.com.br/editais/4c49252f729d5aca394b12ee095786fb.pdf
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Fonte: http://pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Recursos%20Humanos/Concursos%20Publicos/2012/ 
Concurso%202012%20-%2002/001%20-%2001-06-2012%20-%20Edital%20Completo.pdf, p. 12, 14 páginas 

 

Figura 5 - Fragmento do Edital 1/2015 de Louveira 

 
Fonte: http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/editalcompletopml00120152p.pdf, p. 15, 34 páginas 

 

Houve concurso para monitor de informática na cidade de Itatiba, município 

vizinho, em 2014. No entanto não houve descrição das atribuições no edital.  

Fonte: http://www.zambini.org.br/uploads/concursos/46/64e9b34060f263aa40ff54d01201952a.pdf 

 

Considerando a dependência generalizada (40%) dos professores 

pesquisados de um segundo profissional para a execução de aulas com recursos 

digitais, entendida pela análise das figuras 6 e 7 e pelas respostas de capacitação no 

ambiente de trabalho por meio das reuniões formativas com a coordenadora, pode-se 

questionar qual é o papel da coordenação pedagógica na formação dos professores 

para a incorporação das TIC como estratégias didáticas. Pode-se questionar também 

se esse profissional, anteriormente professor, estaria preparado para ser formador e 

de onde advém essa formação. 

 

Figura 6 - Gráfico de frequência de uso de recursos digitais  

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

http://pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Recursos%20Humanos/Concursos%20Publicos/2012/Concurso%202012%20-%2002/001%20-%2001-06-2012%20-%20Edital%20Completo.pdf
http://pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Recursos%20Humanos/Concursos%20Publicos/2012/Concurso%202012%20-%2002/001%20-%2001-06-2012%20-%20Edital%20Completo.pdf
http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/editalcompletopml00120152p.pdf
http://www.zambini.org.br/uploads/concursos/46/64e9b34060f263aa40ff54d01201952a.pdf
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Figura 7 - Gráfico de autonomia com os recursos tecnológicos 

  
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Para entender um pouco melhor a formação dos coordenadores pedagógicos 

dessa Rede Municipal, é preciso fazer considerações sobre a forma de contratação e 

as atribuições do cargo. Os coordenadores são cargos comissionados, ou seja, são 

indicados pela gestão da escola ou pela Secretaria de Educação com deferimento do 

Poder Executivo (prefeito). Não havia pré-requisitos definidos ou legislação vigente 

para a seleção desses profissionais até o final de 2016. A partir de 2017, a condição 

exigida passou a ser cargo efetivo na Rede. Assim também, para os cargos de vice-

direção e direção. Diante disso, houve reformulação nos cargos de vice-direção e 

direção na escola pesquisada.  

Há nessa Rede um grupo de professores designados Orientadores de Estudo 

que realizam formações anuais com os professores de Fundamental I e semanais com 

os coordenadores pedagógicos, juntamente com a Coordenadora do Ensino 

Fundamental I responsável pela formação dos coordenadores pedagógicos.  

Durante os anos de 2016 e 2017 algumas tentativas de formação de 

coordenadores foram iniciadas. No entanto, a demanda de resoluções ocuparam a 

quase totalidade do espaço semanal de formação, alterando o objetivo formativo 

dessas reuniões e atribuindo a cada profissional a responsabilidade pela sua 

capacitação profissional.  

Pela análise dos editais de concurso público de cidades da região para os 

cargos de coordenador pedagógico (vide figuras 8, 10 e 12), percebeu-se que os 

requisitos relacionavam-se à graduação em curso de Pedagogia ou curso de 

Licenciatura com pós-graduação em Educação, além dos anos de docência. Não 

havia uma formação específica. 
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Quanto às atribuições (vide figuras 9, 11 e 13), apenas no concurso de Itatiba 

estavam explícitas as atribuições de formador docente e de responsável pela sua 

própria atualização profissional. 

O papel do coordenador de formador de professores na escola pesquisada 

revelou que ele precisava ter, ou esperava-se dele, um diferencial quanto ao domínio 

de técnicas e recursos didáticos. Uma vez que a Rede Municipal não ofereceu cursos 

de capacitação propriamente ditos até aquele momento, cabia a cada um financiar e 

realizar formações fora do seu horário de trabalho. 

 

Figura 8 - Fragmento do edital 1/2018 de Paulínia 

 
Fonte:  https://www.shdias.com.br/arquivos/00008/1536090055_01editalcompleto.pdf, p. 20, 57 páginas 

 

Figura 9 - Fragmento do edital 1/2018 de Paulínia 

 
Fonte:  https://www.shdias.com.br/arquivos/00008/1536090055_01editalcompleto.pdf, p. 20, 57 páginas 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.shdias.com.br/arquivos/00008/1536090055_01editalcompleto.pdf
https://www.shdias.com.br/arquivos/00008/1536090055_01editalcompleto.pdf
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Figura 10 - Fragmento do edital 1/2016 de Itatiba 

 
Fonte: http://www.zambini.org.br/ver-concurso/231/edital-publicacao/concurso-publico-012016-da-prefeitura-do- 

municipio-de-itatibasp/, p. 1 de 20 

 

 

Figura 11 - Fragmento do edital 1/2016 de Itatiba 

 
Fonte: http://www.zambini.org.br/ver-concurso/231/edital-publicacao/concurso-publico-012016-da-prefeitura-do- 

municipio-de-itatibasp/, p. 2 de 20 

 

Figura 12 - Fragmento do edital 1/2008 de Valinhos 

 
Fonte: http://www2.esppconcursos.com.br/concurso/valinhos-0809/docs/valinhos_200801.pdf, p. 2 de 30 páginas 

 

http://www.zambini.org.br/ver-concurso/231/edital-publicacao/concurso-publico-012016-da-prefeitura-do-municipio-de-itatibasp/
http://www.zambini.org.br/ver-concurso/231/edital-publicacao/concurso-publico-012016-da-prefeitura-do-municipio-de-itatibasp/
http://www.zambini.org.br/ver-concurso/231/edital-publicacao/concurso-publico-012016-da-prefeitura-do-municipio-de-itatibasp/
http://www.zambini.org.br/ver-concurso/231/edital-publicacao/concurso-publico-012016-da-prefeitura-do-municipio-de-itatibasp/
http://www2.esppconcursos.com.br/concurso/valinhos-0809/docs/valinhos_200801.pdf
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Figura 13 - Fragmento do edital 1/2008 de Valinhos 

 
Fonte: http://www2.esppconcursos.com.br/concurso/valinhos-0809/docs/valinhos_200801.pdf, p. 15 de 30 páginas 

 

Com relação às atribuições dos professores, se houvesse, nos editais de 

concurso, a discriminação de introduzir seus alunos no uso e produção de recursos 

digitais, certamente o uso desses recursos pelos professores seria mais expressivo, 

em especial o uso de projetor multimídia. 

Ao analisarmos as atribuições de professores de ensino fundamental I em 

alguns editais de concurso de cidades da região onde a escola pesquisada está 

inserida, apenas o concurso de Louveira (vide figura 14) atribuiu a responsabilidade 

de inserir seus alunos no universo da tecnologia, subentendida como tecnologia 

digital, ao professor. 

Figura 14 - Fragmento do edital 1/2015 de Louveira  

 

http://www2.esppconcursos.com.br/concurso/valinhos-0809/docs/valinhos_200801.pdf
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Fonte: http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/editalcompletopml00120152p.pdf, p. 16-17, 34 páginas 

 

Os editais de Paulínia, Vinhedo e Campinas, (vide figuras 15 a 17, 

respectivamente) não contemplaram nenhuma atribuição relacionada. 

 
Figura 15 - Fragmento do edital 1/2018 de Paulínia 

 
Fonte: https://www.shdias.com.br/arquivos/00008/1536090055_01editalcompleto.pdf, p. 21, 57 páginas 

 

Figura 16 - Fragmento do edital 1/2016 de Vinhedo 

 
Fonte: https://www.acheconcursos.com.br/edital-concurso/edital-concurso-prefeitura-municipal-de-vinhedo-sp-2016, p. 33, 81 

páginas 

 

Figura 17 - Fragmento do edital 5/2014 de Campinas 

 
 

http://louveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/editalcompletopml00120152p.pdf
https://www.shdias.com.br/arquivos/00008/1536090055_01editalcompleto.pdf
https://www.acheconcursos.com.br/edital-concurso/edital-concurso-prefeitura-municipal-de-vinhedo-sp-2016
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Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/recursos-humanos/e005-2014/edital_professores_05_2014.pdf, p. 18, 24 

páginas 

 

Na atual sociedade, segundo Garcia et al (2011, p. 83)  

 

Fechar os olhos para essa necessidade educacional de formação de 
professores frente às tecnologias digitais interativas significa inviabilizar e até 
mesmo impedir a formação integral dos sujeitos que não saberão agir com a 
criticidade e competências necessárias na própria sociedade tecnológica da 
qual fazem parte. 
 

Nesse sentido, faz-se necessária uma reformulação nas formações iniciais, 

continuadas e nos processos de seleção de professores para que estes profissionais 

responsabilizem-se pela sua própria formação.  

Na escola pesquisada, menos da metade dos professores do ensino 

fundamental I utilizava o datashow regularmente nas aulas. A figura 18 revela o uso 

de alguns recursos pelos professores classificados como usuários de recursos 

digitais. 

Figura 18 - Gráfico de uso de equipamentos 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Considerando um grupo de quinze professores participantes da pesquisa, 

temos sete, que afirmaram usar frequentemente algum tipo de recurso digital como 

estratégia para motivação dos alunos e facilitador da aprendizagem. Os outros oito, 

encontravam dificuldades no manuseio que acabaram sendo mais relevantes que os 

possíveis benefícios. 

O quadro a seguir apresenta as afirmativas com que os professores mais se 

identificaram. 

 

 

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/recursos-humanos/e005-2014/edital_professores_05_2014.pdf
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Quadro 2 - Relação entre o domínio dos conteúdos e o uso de recursos digitais 

Resposta do professor quanto ao uso de recursos digitais Quant. de 
profs. 

% 

Domino os conteúdos das aulas e frequentemente utilizo recursos 
audiovisuais para torná-las mais interessantes e facilitar a aprendizagem 

7 46,7 % 

Domino os conteúdos das aulas e raramente utilizo recursos audiovisuais por 
não saber como baixá-los, embora considere os facilitadores da 
aprendizagem 

4 26,7 % 

Domino os conteúdos das aulas e às vezes utilizo recursos audiovisuais 1 6,7 % 

Domino os conteúdos da sala, mas dificilmente utilizo recursos audiovisuais 1 6,7 % 

Muitas vezes não utilizo recursos audiovisuais pois não domino a utilização do 
datashow 

1 6,7 % 

Não utilizo recursos audiovisuais na quantidade de vezes que eu gostaria por 
conta da dinâmica das aulas, pois perco tempo valioso transportando os 
equipamentos entre as mesmas 

1 6,7 % 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Buscando entender a resistência ao uso de tecnologia, Rodrigues (2014, p. 

840) apresenta que  

Os professores apresentam também dificuldades na tomada de decisão de 
utilização das tecnologias, seja pela pouca confiança que possam ter na sua 
utilização, seja pela resistência pessoal intrínseca à mudança, sentindo 
necessidade de obterem orientações mais claras sobre a sua utilização e 
sobre os métodos de avaliação a usar quando integram as TD. 

 

Assemelhando-se a este trabalho, Figueiredo, Nobre e Passos (2015, p. 135) 

constataram que “apesar da maioria dos professores participantes da pesquisa 

possuir conhecimento acerca das ferramentas tecnológicas, muitos têm dificuldade 

quanto ao seu potencial uso pedagógico”. 

Diante disso, para a mudança deste cenário, o professor precisa assumir seu 

papel de investigador em ação, deixando de se limitar a ser um aplicador de 

conhecimentos. (MELLO, 2000, p. 106) 

A disponibilidade da sala de informática com internet durante cerca de dois 

anos na escola pesquisada poderia ter sido um diferencial para aquela comunidade 

escolar. No entanto, as razões para o desuso já apresentadas anteriormente neste 
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trabalho, induziram a pressupostos de que mesmo se a internet chegasse às salas de 

aula, o trabalho pedagógico não seria beneficiado como a tecnologia digital pela falta 

de capacitação dos professores.    

Se analisarmos sobre o uso de equipamentos (vide figura 19) e sua suficiência 

(vide figura 20), veremos que apenas cinco professores indicaram que usavam data 

show. Desses cinco, apenas um disse que a quantidade de equipamentos era 

insuficiente. Assim, entendeu-se que apesar da escola disponibilizar equipamentos, a 

maioria dos professores não usava. 

 

Figura 19 - Gráfico de autonomia no uso de recursos tecnológicos 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Figura 20 - Gráfico de suficiência de equipamentos na escola 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Como Melo (2014) pode comprovar, apesar da escola, onde ela realizou sua 

pesquisa, contar com 10 computadores com internet wi-fi e fazer parte das escolas 

atendidas pelo programa de formação “Núcleos de Tecnologia Educacional” de 

Campina Grande (PB), a professora indicada por um membro da gestão como usuária 

do computador em suas aulas, na verdade, usava a sala de informática para projetar 
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vídeos ou filmes aos alunos sem nunca ter proposto uma aula com o uso do 

computador.   

Outra pesquisa realizada no Paraná, validou a pesquisa citada no parágrafo 

anterior quando concluiu 

que estudos realizados acerca do uso do computador em sala de aula 
mostram que a maioria das escolas da rede municipal e estadual de ensino 
de Maringá dispõe de laboratórios de informática para serem utilizados 
pedagogicamente pelos professores e alunos. No entanto, observa-se que o 
problema em não utilizar o computador não está na falta de equipamentos, 
mas em professores que busquem atender seus alunos no ambiente 
informatizado.” ( FUGIMOTO; ALTOÉ, 2009, p.11)  
 

Para solucionar este entrave de disponibilizar computadores em escola com 

pouca utilidade ou trabalho de pouca qualidade, Mercado (1998) considera 

fundamental uma capacitação intensiva inicial e um apoio contínuo para os 

professores, que a sua vez, capacitarão os seus alunos. 

É importante considerar, que esta monografia apresenta o uso de recursos 

digitais sem adentrar o uso de ferramentas educacionais. Se assim fosse, o 

conhecimento dos professores deveria estar bem adiante como consideram Tavares, 

Santos e Almeida (2015, p. 5), “Para tanto, os professores devem possuir 

conhecimento da ferramenta educacional que está usando com seus alunos, pois de 

outra forma não obterá um feedback satisfatório em relação a aprendizagem dos 

alunos”. 

Analisando a falta de capacitação dos professores e suas respostas quanto à 

realização de curso ou recebimento de orientação para usar recursos digitais, obteve-

se: quatro respostas negativas, duas respostas afirmativas sem detalhamento, três 

respostas indicando curso realizado em outro município e as seguintes respostas:  

Sim, na própria escola onde leciono. Mudou muito minha prática, pois fiquei mais segura para utilizar os recursos 

em minhas aulas. 

Curso eu nunca fiz, mas já recebi orientações em vários momentos: há uns 6 anos atrás, durante a graduação em 

pedagogia; há 1 ano atrás, durante o curso de pós graduação; neste ano, na unidade escolar, durante alguns 

HTPCs. Estas orientações mudaram sim a minha prática pedagógica, por favorecerem a utilização de recursos 

digitais durante as aulas, bem como a captação de material para as mesmas. 

Sim, Na UFSCar quando fiz um curso de tutoria (2008) e cursos de informática na adolescência (faz tempo!) 

Sim, fiz curso com o professor de informática numa escola que trabalhei de 2000 a 2006. Também, atualmente, 

aprendo nas reuniões de HTPCs, com a coordenadora pedagógica, quando aparecem assuntos correlatos. 

Sim, aqui na escola com a coordenadora pedagógica. A prática melhorou, mas ainda preciso de mais treino. 

Aprendi no ensino médio e por curiosidade. 

Diante das respostas apresentadas acima e da comparação entre quem 

realizou algum curso e quem usa algum recurso digital, dados apresentados no 

quadro 3 (p. 38), coube um questionamento sobre a aplicabilidade desses cursos.  
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Vindo ao encontro a esta dúvida, Fugimoto e Altoé (2009, p.2) concluem que  

“os programas de formação de professores para atuarem na área da informática ainda 

são ineficazes porque fornecem apenas condições para que se domine o computador 

ou o software”. 

Esta afirmação se aplica a este trabalho, uma vez que a maioria afirmou ter 

participado de algum curso de formação - que foi ineficaz - e que possuía domínio do 

uso de recursos do software de edição e texto como é possível identificar na figura 21. 

Figura 21 - Gráfico de domínio de recursos do software de edição de texto 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Considerando que os professores lecionavam na mesma instituição, as 

formações nas reuniões coletivas (HTPC´s) foram significativas para quatro deles. 

Outros quatro professores não consideraram que receberam orientação na própria 

escola, uma vez que afirmaram nunca terem recebido formação.  

A desconsideração da formação pode ter relação com a falta de manuseio de 

equipamentos ou softwares na ocasião. Assim, percebeu-se que as formações devem 

ter caráter de oficina como apresentado no trabalho de Oliveira et al (2017, p. 729).   

Ainda com relação ao questionário aplicado, uma das perguntas referia-se às 

sugestões de temas para cursos. Quatro professores sugeriram algo referente ao uso 

de recursos digitais, sendo que dois deles já faziam uso e dois não faziam.  

No que se refere às respostas desses quatro professores quanto à formação 

em outro curso correlato, um dos usuários citou a formação na unidade, o outro, citou 

a formação recebida no município vizinho. Os outros dois, que afirmaram que 



34 
 

raramente usam recursos digitais, um deles afirmou ter recebido formação no mesmo 

município vizinho e outro afirmou não ter recebido nenhuma orientação. 

A porcentagem de interesse nesse tipo de formação na escola pesquisada foi 

de aproximadamente 25% dos professores, considerando que 50% dos interessados 

já fazia uso de algum recurso digital.  

Desta forma, pode-se questionar de quem é a responsabilidade pela formação 

desses professores. Notou-se um distanciamento do tema que atrapalhou o seu 

reconhecimento, uma vez que sendo oferecida uma mesma formação a quinze 

professores, houve o reconhecimento ou a lembrança de quatro professores.  

Esta falta de percepção da necessidade desse tipo de formação justificou-se 

quando dos quinze professores da unidade, apenas sete afirmaram fazer uso de 

recursos digitais e desses sete, dois consideraram que precisam de formação; e dos 

outros oito que utilizavam poucas vezes ou não utilizavam, apenas dois professores 

reconheceram essa necessidade. 

Melo (2014, p. 19) traz um estudo sobre o desuso do computador em uma 

escola da Rede Municipal de Campina Grande na Paraíba que conta com quatro 

NTE’s (Núcleos de Tecnologia Educacional) onde umas das funções dos professores 

capacitados chamados de multiplicadores é capacitar outros professores de várias 

escolas, oferecendo cursos de iniciação ao uso do computador no nível técnico 

pedagógico. É possível inferir que parte dos professores não introduz novas práticas 

em suas aulas mesmo tendo recebido formação de profissionais capacitados.  

Aplica-se aos casos estudados a visão de Mercado (1998, p.3) quanto à 

necessidade de formação contínua do novo professor para que ele se aproprie de 

novas tecnologias, novas formas e aprender, de realizar o trabalho pedagógico. 

A partir dos dados coletados na escola, é possível inferir que mesmo que haja 

oferta de formação 

 

É preciso que os educadores/as se preocupem em buscar novas abordagens 
de ensino que possam utilizar em sala de aula, comprometendo-se em 
fomentar seu conhecimento com as tecnologias, um compromisso assumido 
que favorece a si próprio e aos alunos que ainda não têm acesso a essas 

novas tecnologias. (MELO, 2014, p. 124) 
 

Caso não haja essa preocupação com a didática, os professores continuarão 

participando de formações sem perceber a aplicabilidade ao seu cotidiano. 
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Ao comparar o conhecimento que os professores manifestaram ter sobre o 

editor de texto e comandos de busca e download de 

imagens/músicas/animações/vídeos da internet com o uso de recursos digitais em 

sala de aula (vide quadro 3, p.38) é possível afirmar que esses conhecimentos de 

manipulação do computador fizeram diferença para a inovação das práticas didáticas. 

Dos professores que usavam recursos digitais em suas aulas, 80% deles 

dominava conhecimentos básicos do editor de texto e 100% deles fazia busca e 

download.  

Por outro lado, dos professores que não utilizavam recursos digitais nas aulas 

ou raramente o faziam pelo convite de um colega, 50% deles não apresentava domínio 

básico do computador e 50% destes não fazia download de nada. Os outros 50% 

usava imagens ou músicas. Pode-se inferir, que a metade dos professores que 

raramente usava recursos digitais e que possuía certo domínio do computador, tinha 

dificuldades com o manuseio de outros equipamentos ou com a realização de 

downloads para justificar a não incorporação de material digital às aulas. 

Esta pesquisa limitou-se a verificar o uso básico do computador uma vez que 

nenhum dos professores ou membros da equipe gestora fazia uso de ferramentas de 

comunicação ou de ambientes virtuais de aprendizagem com as turmas da unidade 

escolar. 

A pesquisa de Figueiredo (2015) vem ao encontro desta por apresentar a 

mesma limitação de uso do computador e de outros equipamentos no ambiente 

escolar, uma vez que os professores possuíam certo conhecimento das ferramentas 

tecnológicas sem reconhecer o potencial pedagógico que elas oferecem. 

Frizon et al (2015) alertam para a substituição do livro pelo computador, o que 

significa mudar a ferramenta sem alterar os processos. Assim, o uso do computador 

favorecerá a aprendizagem se possibilitar ao aluno a reflexão, relação, a manipulação 

e a construção do conhecimento. 

Ao analisar as respostas dos professores que usavam recursos digitais em sala 

de aula, conclui-se que os recursos digitais, nessa escola, eram recursos de 

motivação e não de produção do conhecimento por não serem acessíveis também 

aos alunos. 

No entanto, há uma perspectiva de aprimoramento das práticas pela análise da 

figura 22. 
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Figura 22 - Gráfico de possibilidade de incorporação do celular/tablet às aulas 

 
Fonte: Elaborada pela própria autorar 

 

A partir dela identificou-se três professores propensos a incorporar o uso de 

celular ou tablet às aulas, o que será um caminho para o desenvolvimento do uso 

potencial dos recursos digitais pelos alunos. 

 

3.1. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta de dados por meio dos questionários, foi realizada uma análise 

qualitativa dos resultados. O contato direto do pesquisador com o ambiente baseado 

nas hipóteses de pesquisa; a análise descritiva dos dados, sem a busca de 

comprovação das hipóteses por recursos estatísticos e padrões numéricos e o grupo 

reduzido de observação atribuem caráter qualitativo a essa pesquisa de campo. 

(Prodanov e Freitas, 2013) 

A interpretação dos dados coletados bem como a inferência do pesquisador 

foram influenciadas pela questão de pesquisa, pelos estudos dos referenciais teóricos 

selecionados e pelo conhecimento do ambiente de pesquisa e do grupo estudado. 

As respostas individuais aos questionários foram confrontadas com a realidade 

para que fossem feitas notas explicativas em caso de desacordo. 

Os resumos das respostas e/ou gráficos foram anexados ao texto desde que 

justificassem os argumentos ou pressupostos da pesquisa. (Silva e Menezes, 2005, 

p. 35) 

Seguindo as orientações de Prodanov e Freitas (2013, p. 116) a análise e 

interpretação dos dados foi conjugada em alguns momentos e separada em outros, 
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além do acompanhamento de tabelas, gráficos ou figuras que deem clareza aos 

argumentos e subsidiem conclusões.  

Algumas capturas de tela de editais de concursos públicos foram anexadas a 

este trabalho para verificação das atribuições de profissionais ligados à Educação 

quanto ao conhecimento ou domínio de habilidades que pudessem favorecer o uso 

de tecnologias digitais no contexto escolar por professores e alunos. 

3.2. DISCUSSÃO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

Nesta parte deste trabalho, as hipóteses serão retomadas, comprovadas ou 

refutadas a partir dos dados obtidos. 

A primeira hipótese pressupunha que professores com formação inicial a partir 

de 2000 usavam recursos digitais. A figura 23 comprova que essa hipótese não se 

aplica. Se fosse verdade, teríamos doze professores fazendo uso de recursos digitais, 

o que significaria 80% na somatória das cores azul e vermelha na figura 24. 

 

Figura 23 - Gráfico do ano de obtenção da graduação 

 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 
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Figura 24 - Gráfico de frequência de uso de recursos audiovisuais nas aulas  

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

O que precisa ser considerado no item formação inicial, é o fato de algumas 

professoras terem cursado a graduação depois do ingresso no magistério, o que é 

revelado pela comparação da figura 23 com a figura 25. Assim, a primeira hipótese 

deveria ter sido formulada sobre o tempo de magistério e não da formação inicial. 

Figura 25 - Gráfico do tempo de magistério 

  
Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Pela segunda hipótese somente os professores com cursos de pós-graduação 

realizado após o ano de 2000 fariam uso de recursos digitais. Essas informações não 

foram colhidas nos questionários, mas foram pesquisadas nos prontuários dos 

professores envolvidos e verificou-se que não há relação entre a conclusão da pós-

graduação e o uso de recursos digitais (vide quadro 3).  

A terceira hipótese previa que apenas os professores que haviam manipulado 

o computador e a internet em algum curso além da graduação usariam de recursos 

digitais nas aulas. Analisando as respostas individuais que foram apresentadas no 

quadro 3 foi possível perceber que todos os professores que usam recursos digitais 

nas aulas fizeram curso à distância, o que confirma esta hipótese. 
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Quadro 3 - Dados colhidos nos questionários aplicados 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

A quarta hipótese pressupunha que usava recurso digital o professor que 

tivesse recebido alguma formação sobre o tema. De acordo com o quadro 3, dois 

professores manifestaram o uso mesmo sem ter recebido formação, o que invalida 

esta hipótese. Contudo, tendo o autor participado do ambiente, foi possível considerar 

o seu conhecimento sobre o perfil dos professores e da participação de um deles nos 

horários de trabalho coletivo em que foram realizadas formações sobre o tema. A 

segunda professora não participou dessas formações porque no horário das reuniões 

ela estava de licença-amamentação. 

No que se refere às formações oferecidas pela Rede Municipal, nos últimos 

três anos foram oferecidas formações pelos Orientadores de Estudo sobre sistema de 

numeração decimal, fases da escrita, temas do Pacto Nacional para Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC) e temas do Programa Educanvisa. 

As formações do PNAIC foram obrigatórias aos professores de 1° ao 3° ano e 

não abordaram nenhuma atividade relacionada de tema de estudo desta monografia.  

As formações do EDUCANVISA foram obrigatórias até 2017. Em 2018, essa 

formação passou a ser optativa e recebeu um número bem reduzido de participantes 

nas reuniões formativas. Dentre os temas deste ano, uma das formações abordou 

edição de vídeo, uma vez que foi solicitado a gravação de um vídeo como 

apresentação do trabalho desenvolvido pelo professor ou equipe de professores.  

Ainda com relação ao tema deste trabalho, vale registrar que em 12 de 

dezembro de 2017, a Rede Municipal de Vinhedo tornou-se Sistema de Ensino pela 

Lei 3.082/2017. Com maior autonomia para suas deliberações, criou em março de 
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2018, a coordenação de Inovação e Tecnologia Educacional objetivando estudos para 

implementação de tecnologia em educação na cidade. 

Um dos projetos iniciais neste ano de 2018 foi a oferta de formação no software 

Scratch a pequenos grupos de alunos nas escolas onde há salas de informática. Dois 

professores que se disponibilizaram a estudar o programa e orientar os alunos foram 

vinculados a uma formação ministrada na cidade vizinha e receberam ampliação da 

jornada. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O motivo inicial para a realização deste estudo foi uma sensação recorrente de  

incômodo ao ouvir reclamações de professores com relação a indisciplina de alguns 

alunos que gerava desmotivação e tornava-se um empecilho às tentativas de práticas 

inovadoras e uma avaliação negativa do trabalho pedagógico desenvolvido na escola 

quanto à produção de conhecimento. 

Percebendo a imaturidade do grupo de professores quanto ao uso de 

equipamentos tecnológicos e de recursos digitais para a motivação dos alunos e 

aumento da aprendizagem, foi delimitado o recorte de estudo e investigação sobre o 

uso de recursos digitais nas aulas. 

Foi possível observar que a autonomia do professor no uso da internet como 

fonte de pesquisa e de formação revelou-se como fator significativo para a 

incorporação de recursos digitais às aulas, uma vez que todos os professores que o 

fazem já realizaram curso à distância. 

Considerando os dados coletados, foi possível concluir que o uso de recursos 

digitais restringiu-se à exibição de filmes com o auxílio de TV e DVD; exibição de 

vídeos, leitura de poucos gêneros textuais, produção coletiva e revisão de textos 

escritos pelos alunos com o auxílio de datashow por alguns professores. A limitação 

de acesso à internet nas salas de aula reduziu as possibilidades de exploração e uso 

dos recursos digitais conhecidos pelo grupo. Há um grande percurso a ser percorrido 

pelo grupo de professores e gestores da instituição pesquisada quanto à 

potencialidade dos equipamentos e recursos digitais na apresentação e construção 

do conhecimento. Além disso, seria adequado organizar e promover formações 

relacionadas ao tema de estudo, acompanhar a incorporação da aprendizagem dos 

professores no trabalho pedagógico e avaliar novamente com o objetivo de verificar a 

mudança na didática. 

Essa pesquisa pode ser ampliada no mesmo grupo de professores procurando 

entender a que áreas do conhecimento estão relacionados os recursos digitais, como 

esses recursos são utilizados, quais equipamentos eletrônicos e ferramentas são 

acessíveis aos alunos, como esse manuseio é orientado e realizado. 
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