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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar o preparo dos Professores das Escolas Estaduais na área de abrangência do Núcleo
Regional de Educação de Guarapuava, frente aos desafios das novas tecnologias. Assim verificando a formação destes
docentes no contexto da Tecnologia da Informação e a necessidade da formação continuada para prepará-los. Discute como
a tecnologia está presente no cotidiano, o uso da tecnologia na Escola, como preparar o Professor para aplicá-la aos seus
alunos e como  inovar a educação, tornando a Escola mais atrativa para o aluno.
Palavras-chaves: Tecnologia da Informação, Professor, Capacitação.

ABSTRACT

This work has for objective to analyze the preparation of the Teachers of the Schools in the area of the extent of the Regional
Nucleus of Education of Guarapuava, to face the challenges of the technologies. So verifying the formation of these
teachers in the context of the Information Technology and the necessity of the continued formation to prepare them.  It
discusses like the technology is present in the daily life, the use of technology in the school like to prepare the teacher to
apply it to their students and how to innovate education, become the school more attractive to the student.
 Key words: Information Technology, Teacher, Qualification.
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INTRODUÇÃO

Um dos desafios educacionais é incorporar em seu
cotidiano a inclusão digital, pois as novas tecnologias estão
presentes na vida diária das pessoas e os alunos exigem
dos professores competência e atualização. E, para que isto
ocorra é necessário transformar as ações de todo o sistema
educativo, inovando e preparando continuamente os
professores e funcionários das escolas.

A escola atualizada tecnologicamente vai contribuir para
a formação de alunos críticos, que tenham condições de
refletir, pensar e agir, pessoas conscientes das
transformações existentes.

Este trabalho tem o objetivo identificar como o professor
está atualizado diante da tecnologia, como a tem utilizado
em sala de aula, e qual é o seu interesse em avançar e ser
capacitado para responder às expectativas dos alunos. Isto
deve ser feito dando ênfase e enriquecendo as aulas
expositivas, possibilitando um ambiente com condições
fundamentais para a qualidade do ensino e aprendizagem.

Os alunos, em uma sala de aula, possuem uma
diversidade muito grande de informações. Portanto, cabe
ao professor perceber a necessidade de atualização e a
importância de capacitação continuada, pois senão os
recursos se esgotam e o mesmo terá dificuldades em interagir
com o aluno.

Assim, cabe ao Estado oferecer esta qualificação e o
aperfeiçoamento, a valorização dos professores e
proporcionar a infra-estrutura adequada. Em vista disso e
com o trabalho articulado, é possível aliar educação de
qualidade e avanço tecnológico em consonância com
avanço social.

O presente artigo está estruturado da seguinte forma:
na Seção 1 apresenta-se a introdução, na Seção 2 descreve-
se a relação entre a Tecnologia e o cotidiano, destacando o
ambiente educacional, na Seção 3 descreve-se a metodologia
empregada na pesquisa, na Seção 4 a análise dos
questionários aplicados, e por último na Seção 5 às
conclusões do trabalho.

TECNOLOGIA NO COTIDIANO

A tecnologia está presente no cotidiano, sendo utilizada
na vida pessoal e profissional e, assim, coloca desafios
para a busca do conhecimento. Portanto, a tecnologia é
uma ferramenta usada como recurso de informação,
comunicação e transforma a maneira de agir e pensar do
homem. Estas estão freqüentemente em mudança; vive-se
um momento tecnológico, sendo importante a aprendizagem
contínua. Vale ressaltar que muitos professores buscam
atualizar-se e precisam mudar a maneira de ensinar, se
adaptando a este momento digital.

“Na perspectiva de Gilbert de
Simondon, filósofo francês, o homem iniciou seu
processo de humanização, ou seja, a
diferenciação de seus comportamentos em
relação aos demais animais, a partir do
momento em que utilizou os recursos existentes
na natureza em beneficio próprio. Pedras, ossos,
galhos e troncos de árvores foram
transformados em ferramentas pelos nossos
ancestrais pré-históricos. Com esses materiais
procuravam superar suas fragilidades físicas
em relação às demais espécies. Contava o
homem primitivo com duas grandes ferramentas
naturais e distintas das demais espécies: o
cérebro e a mão de obra criadora”. 1

Diante de todo processo de evolução do homem
primitivo, este foi adquirindo conhecimento, criando formas
de resolver seus problemas, hábitos, costumes e
transformando recursos em avanços que se tornam
tecnologia com sofisticação que gera mudanças no
comportamento de cada indivíduo. Assim, gerando marcos
históricos, como a Revolução Industrial, até os dias atuais
em que predominam as tecnologias eletrônicas de
comunicação e informação, as quais evoluem rapidamente.
Portanto, a sociedade tem cada vez mais necessidade de
informação e de atualizar-se para acompanhar as mudanças
econômicas e sociais.

Segundo Castells (2000:40), com a emergência das
tecnologias da comunicação e informação, passa-se a
vivenciar uma revolução tecnológica, caracterizada
basicamente pela velocidade de propagação de novos
elementos tecnológicos que constituem “[...] o conjunto
convergente de tecnologias em microeletrônicas,
computação (software e hardware), telecomunicação/
radiodifusão e optoeletronica”. No entanto, o autor afirma
que existem muitas áreas do mundo desconectadas do novo
sistema tecnológico e o “[...] fato de países e regiões
apresentarem diferenças quanto ao momento oportuno de
dotarem seu povo do acesso ao poder da tecnologia
representa fonte crucial de desigualdade em nossa
sociedade”. (Castells 2000, p.52)

A Tecnologia na Escola

A educação é processo de avanço de toda uma
sociedade, educar é transmitir idéias, valores, conhecimento,
portanto pode-se afirmar que a família, a Escola, a Igreja,
empresas e a Internet, todos educam e recebem influencias
de toda uma sociedade.

Por outro lado, há um desafio para o ensino que é
atender as novas necessidades de uma sociedade da
informação e do conhecimento sem esquecer do passado.
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Isto é, fazer com que os alunos compreendam a si mesmos e
ao hoje em que vivem e prepará-los para os desafios do
futuro.

Segundo Moacir Gadotti (apud Moran, 2007, p. 17) na
era do conhecimento, distribuir conhecimento é distribuir
renda. Não há desenvolvimento sem inovação tecnológica
e não há inovação sem pesquisa, sem educação, sem Escola.

A Escola é precursora na conquista para elaboração de
grandes projetos para intervir na sociedade. Pois, os
conteúdos têm que possuir uma metodologia atraente, que
trabalhe o cotidiano e a evolução, para oferecer aos alunos
uma preparação para o futuro.

Além disso, as inovações que os professores propõem
dependem do apoio da equipe pedagógica, da Direção e
essencialmente dos alunos, que motivados colaboram tanto
aprendendo, como interagindo, com seus conhecimentos.

Assim a escola precisa inovar, mudar para melhor, dar
um aspecto novo, adaptar as novas condições, algo que
está superado. A simples inclusão tecnológica não garante
a inovação, é necessário que a comunidade escolar se
constitua em uma equipe que assume o uso das tecnologias
enquanto grupo, com reuniões de troca de idéias, formas de
avaliação e capacitação para usuários.

Embora Drucker seja muito contundente ao afirmar que
a tecnologia está “engolindo as Escolas”, também enfatiza
a importância de “repensar o papel e a função da educação
escolar – seu foco, sua finalidade, mas principalmente
porque irá nos forçar a fazer coisas novas e não porque irá
permitir que façamos melhor as coisas velhas” (Drucker,
1993, p. 153).

Assim é necessário  analisar a função da Escola e do
Professor, que é de criar condições de aprendizagens ao
aluno. Neste contexto, a tecnologia cria um espaço novo de
desenvolvimento de atividades, onde os professores podem
através do simples uso de um vídeo tornar a aula mais
interessante, inovar com pesquisas pela Internet, criação
de páginas para comunicar-se com os alunos e desenvolver
atividades virtuais em grupo, discussão e  produções de
vídeos. O espaço de sala de aula deverá ser equipado de
novas atividades e experimentos.

‘As informações recebidas dos meios de
comunicação influem diretamente no processo
de aprendizagem e, novamente, as tecnologias
de comunicação e informação operam dentro
do processo ocasionando uma evolução em
todo o processo. A instituição de ensino
encontrando-se em interação  constante com o
meio social e atuando sobre o meio envolvente
ou dele recebendo estímulos, deve manter  uma
ligação harmoniosa com a sociedade com a qual
se relaciona, procurando adotar modos de
ensinar e aprender mais adequados a esta

realidade social”. (MATOS,2004, p.28)
A tecnologia esta criando na educação um novo modo

de pensar e agir, os alunos são provocados a buscar
conhecimentos, a discutir atualidades e a produzir criando
projetos.

O professor, a tecnologia e os alunos

Partindo do pressuposto de que os professores são as
peças chaves na mudança educacional,  os mesmos têm
muito mais liberdade e opções do que a princípio é possível
perceber. Além disso, sabe-se que a educação não evolui
com professores mal preparados. E, muitos começam a
lecionar sem formação adequada, principalmente do ponto
de vista pedagógico, conhecem o conteúdo, mas não sabem
como gerenciar uma classe, como motivar diferentes alunos,
que dinâmicas utilizar para facilitar a aprendizagem, como
avaliar o processo de ensino-aprendizagem além das
tradicionais provas. Também, como costuma assumir, por
necessidade, um número de aulas cada vez maior, tendem a
reproduzir rotinas e modelos; procuram poupar-se para não
sucumbir, realizando o mínimo de atividades possíveis para
diminuir o tempo de correção, preparam superficialmente as
aulas e incorporam esses modelos, que se tornam hábitos
cada vez mais enraizados (Moran, 2007, p. 18).

Se ainda não foi possível avançar o necessário é por
que há vários perfis de professores, principalmente, aqueles
que consideram que formação não adianta sem retorno de
progressão salarial, assim não há possibilidade de buscar
conhecimento e evolução.

O Sociólogo Boudwijn Van Velzem, coordenador de
assuntos internacionais do Centro Nacional pelo
Aperfeiçoamento das Escolas (APS)2 justifica que “E difícil
implantar uma mudança educacional porque as Escolas tem
pouquíssimo tempo para se dedicarem à inovação”. Além
disso, garante que decisões tomadas nos gabinetes não
levam materiais didáticos até os alunos, nem aumentam a
freqüência de bibliotecas e laboratórios. “Se na Escola  os
Diretores e professores não se mexerem, nada acontecerá”,
afirma. “O resultado de uma grande reforma está no conjunto
de milhares de Escolas de todo o Estado”. (Moran, 2007, p.
27).

Inicialmente sabe-se que para acontecer esta reforma
tecnológica é necessário investimento nos equipamentos
escolares com evolução da sofisticação. Após isto o domínio
dos professores em usá-las como material pedagógico, pois
cada vez mais a tecnologia está apta a atender as
expectativas das pessoas. E, se o professor não esteve apto
a participar desta evolução tecnológica, não estará pronto
para desempenhar a posição frente aos alunos.

Para que a educação avance na utilização das tecnologias
é fundamental a capacitação de docentes, funcionários e
alunos no domínio técnico e pedagógico. E, a capacitação
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técnica ensina a utilizar adequadamente os softwares, a
pedagógica orienta como aplicá-la em cada área do
conhecimento, sendo necessário que a capacitação seja
contínua.

Sempre orientado para seguir as diretrizes do ensino, as
quais são fundamentais para que com segurança sejam
incorporadas na construção dos conhecimentos. Assim, o
professor terá que preocupar-se em acompanhar o aluno
até mesmo a distância, incrementando as atividades virtuais,
incentivando os alunos a serem pesquisadores. Estes
trazendo o retorno para a aula e o professor orientando-os
no uso da tecnologia para referência do conhecimento.  Mas
isto só acontecerá se os professores estiverem devidamente
capacitados no trabalho em sala de aula e no meio virtual, o
professor precisa adquirir competência para desempenhar
este papel na aprendizagem, questionando, criando e
provocando o aluno.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada através de um questionário,
que procurou verificar o perfil do professor; como ele utiliza
as tecnologias em sala de aula e o nível de capacitação dos
mesmos em relação ao uso das novas tecnologias em sala.

O referido questionário (ver apêndice 1) foi repassado
para Escolas3 Estaduais pertencentes à área de abrangência
do Núcleo Regional de Educação de Guarapuava. No
Município de Guarapuava foram selecionadas Escolas do
Centro da cidade e de bairros com diferentes níveis sociais,
nos Municípios vizinhos, que são menores, procurou-se
distribuir o questionário em Escolas da Sede e da zona Rural.
Na seqüência foram analisados os dados e a partir de fatos
observados é possível identificar uma proposta de
capacitação em Tecnologia para os professores.

APLICAÇÃO DA PESQUISA

Nesta seção é descrita a metodologia da aplicação dos
questionários bem como a análise dos dados. Inicialmente
foi realizada a análise levando em consideração os
municípios de abrangência do Núcleo Regional de Educação
de Guarapuava e na seqüência os demais municípios.

Municípios da área de abrangência do Núcleo
Regional de Educação de Guarapuava

O Núcleo Regional de Educação de Guarapuava abrange
oito Municípios, Guarapuava, Pinhão, Candói, Reserva do
Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Campina do Simão e Turvo.
Participaram da pesquisa 301 Professores, distribuídos por
Escolas do Município de Guarapuava e dos Municípios da
área de abrangência do Núcleo de Educação de Guarapuava.

O Gráfico 1 refere-se a condição de ter computador em casa
por parte dos professores entrevistados.

GRÁFICO 1 .Professores que possuem computador em
casa (NRE-Guarapuava).

Foi possível constatar que 83,7% dos Professores
possuem computador em casa e destes 89 % tem acesso a
Internet, seja por linha discada ou banda larga. Importante
observar que o acesso a Internet é maior no Município de
Guarapuava, mas nos Municípios vizinhos, que são menores,
o acesso a Internet por parte dos entrevistados é
significativo, portanto não se pode considerar que os
mesmos são excluídos digitalmente.

TABELA 1. Principal utilização do computador pelo
Professor (NRE-Guarapuava).

Os principais meios utilizados pelos Professores,
conforme mostra a Tabela 1,  para despertar o interesse de
seus alunos é a TV, o DVD e o aparelho de CD. No entanto
nas Escolas do Município de Guarapuava os professores
utilizam muito o computador e a internet, devido ao fácil
acesso de seus alunos. Mas, nos municípios do interior a
internet e o computador são usados com mais freqüência
pelos alunos pertencentes às Escolas da sede do Município.

Uso do computador Nº. Professores

Preparar aulas 240
Bate papo 67
Notícias 159
Novidades/entretenim
entos

146

e-mail 185
Pesquisa 45
Trabalhos 9
Estudo 3
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O computador e a Internet ainda são pouco utilizados
pelos professores, principalmente no que diz respeito a
Softwares Educativos, pois somente são utilizados por 9%
dos entrevistados. A grande maioria dos Professores
incentiva seus alunos a usar novas tecnologias, cerca de
80%, principalmente o computador e a Internet.

A grande maioria afirmou ter noções de Informática
Básica, 88%, porém não se sentem capacitados para usar
essas tecnologias em sala de aula, principalmente a tv-pen
drive, porém acham que essa tecnologia vai ajudar em suas
aulas.

GRÁFICO 2. Professores que participaram de
capacitação em novas tecnologias (NRE-Guarapuava).

Quando questionados se já participaram de formação
continuada no uso de novas tecnologias, conforme mostra
o gráfico 2,33% afirmaram ter participado. Vale ressaltar que
25% destes confundiram o DEB, que é um evento da
Secretaria de Educação que se utilizou de tecnologias, como
a tv-pen drive, mas não era uma formação no uso dessas
tecnologias. No entanto, 34% participaram de formação
realizada pelo CRTE (Centro Regional de Tecnologia), que é
vinculado ao Núcleo Regional de Educação de Guarapuava,
tal formação é em LINUX, sendo este de uso nos
Laboratórios de Informática das Escolas, e durante esses
eventos foi apresentada a TV-pen drive, porém sem
aprofundar o assunto. Os Professores classificaram essa
formação pelo CRTE, na sua maioria como boa, porém
insuficiente para que eles adquiram confiança no trabalhar
em sala de aula.

Relativo a capacitação, conforme mostra a Tabela 2, a
grande maioria dos professores afirma que a capacitação
no uso de novas tecnologias deverá ser oferecida pela
própria Secretaria Estadual de Educação. Porém, deve-se
ressaltar que muitos acreditam que a capacitação deve ser
realizada no Município de origem dos Professores,
respeitando as diferenças. Pois, os professores dos
Municípios maiores têm um acesso maior às tecnologias,

enquanto os que trabalham nas escolas onde a maioria dos
alunos é filho de agricultores, ou seja, residem na zona rural
e não têm como buscar essas tecnologias, a não ser que
seja na própria Escola.

TABELA 2. Quem deve oferecer a capacitação na
opinião dos Professores (NRE-Guarapuava).

Município de Guarapuava

No Município de Guarapuava há vinte e cinco Escolas
Estaduais, o questionário foi realizado com 189 professores,
distribuídos em sete Escolas, contemplando bairros de
diferentes classes sociais e região central da cidade. O
questionário foi enviado também para a Escola Maria de
Jesus, no Distrito de Guará, no entanto não houve resposta.

Analisando as respostas,  como mostra o Gráfico 3,
constatou-se que 84% dos professores entrevistados
possuem computador em casa, sendo que destes 95% tem
acesso a Internet, seja por linha discada ou banda larga.

GRÁFICO 3. Professores que possuem computador em
casa (Guarapuava).

Na sua grande maioria os professores utilizam
tecnologias para enriquecer suas aulas, como computadores,
TV, DVD, retro projetor, internet e softwares educativos.
Esses professores, também, incentivam seus alunos a
utilizarem novas tecnologias, principalmente o computador
e a internet. Cerca de 90 % dos professores do Município
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de Guarapuava tem noções de informática e acham que as
novas tecnologias,  auxiliam muito em seu trabalho, apesar
de não se sentirem preparados para usá-las no seu dia-a-dia
em sala de aula. Isto é mostrado na Tabela 3.

TABELA 3. Principal utilização do computador pelo
professor (Guarapuava).

Relativo à capacitação, conforme mostra o Gráfico 4,
cerca de 40% dos professores afirmaram ter participado de
capacitação no uso de novas tecnologias, sendo que 39%
desses participaram de capacitações realizadas pelo Centro
Regional de Tecnologia, CRTE, que é vinculado ao Núcleo
Regional de Educação e 22% afirmaram ter participado de
capacitação no DEB, que é um evento realizado pela
Secretaria Estadual de Educação. Porém, este evento não é
uma capacitação em novas tecnologias, mas utilizou-se  de
novas tecnologias na capacitação,  deixando claro que
alguns professores não sabem sequer o que é uma
capacitação no uso de novas tecnologias.

GRÁFICO 4. Professores que participaram de
capacitação em novas tecnologias(Guarapuava).

Vale destacar que a  grande maioria dos professores, 94
%, faria uma capacitação no uso das novas tecnologias
mesmo que a capacitação não contasse pontos para
progressão ou promoção profissional, visando apenas à
busca de novos conhecimentos e melhor preparo para
trabalhar com seus alunos.

Outro item importante é que a grande maioria dos
Professores do Município de Guarapuava prefere que a
capacitação seja oferecida pelo Estado, Conforme mostra a
Tabela 4. Porém, nota-se que um percentual considerável
prefere que seja oferecido pelas Universidades Estaduais,
fato explicado pela facilidade de acesso, já que o Município
conta com a UNICENTRO.

TABELA 4. Quem deve oferecer a capacitação na
opinião dos professores (Guarapuava).

Município de Candói

No município de Candói, que faz parte da área de
abrangência do Núcleo Regional de Educação, foram
selecionados dois Colégios, o Colégio Estadual Santa Clara,
localizado na região central da cidade de Candói, e o Colégio
Estadual de Paz, localizado no Distrito de Paz, pertencente
ao município aludido, ambos os Colégios com Ensino
Fundamental e Médio.

A partir das respostas 84% dos professores possuem
computador em casa e destes 72% tem acesso a Internet em
casa, conforme o Gráfico 5.

GRÁFICO 5.  Professores que possuem computador em
casa(Candoi).

Uso do computador Nº. de Professores
Preparar aulas 149
Bate papo 47
Noticias 100
Novidades e 
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e-mail 107
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Apesar de ser um município pequeno, onde uma parte
considerável de seus alunos é pertencente à zona rural, os
professores incentivam o uso de novas tecnologias,
principalmente a internet, conforme a Tabela 5.

TABELA 5.Principal utilização do computador pelo
Professor(Candoi).

Quanto aos professores 92% tem noções de informática
básica e destes 52% se sentem capacitados para trabalhar
em sala de aula com novas tecnologias.

Mas, cerca de 80% dos professores afirmaram não ter
participado de formação continuada no uso de novas
tecnologias em sala de aula, conforme o Gráfico 6. Sendo
que sete professores que afirmaram terem feito capacitação,
três deles confundiram o DEB com capacitação no uso de
novas tecnologias. Mas 95 % afirmam que fariam
capacitação, para adquirir mais conhecimentos, mesmo que
não contasse pontos para progressão e promoção.

GRÁFICO  6. Professores  participaram de capacitação
em novas tecnologias(Candoi).

A grande maioria dos entrevistados, conforme Tabela 6,
acreditam que cabe ao estado capacitar os professores. No

entanto, a principal reivindicação dos Professores é que a
capacitação deve ser oferecida em dias letivos e durante a
semana e não nos sábados. Neste Município somente um
professor não faria capacitação sem progressão ou
promoção, alegando que isso não lhe traria nenhuma
contribuição.

TABELA 6. Quem deve oferecer a capacitação na
opinião dos professores (Candoi).

Foz do Jordão

No município de Foz do Jordão está localizado o Colégio
Estadual de Segredo, Ensino Fundamental e Médio, neste
estabelecimento de ensino 20 professores participaram da
pesquisa.

Através das respostas 95% dos Professores possuem
computador em casa e cerca de 60% tem acesso a Internet
seja por linha discada ou banda larga. Mostrado no Gráfico
7.

GRÁFICO 7. Professores que possuem computador em
casa(Foz do Jordão).

Os principais meios utilizados pelos professores para
despertar o interesse de seus alunos são a TV, o DVD, o
retro projetor e o aparelho de CD. Os professores também
incentivam seus alunos a fazerem uso de tecnologias,
principalmente a TV, o computador e a internet. Mostrado
na Tabela 7.

Uso do computador Nº. de Professores
Preparar aulas 31
Bate papo 7
Noticias 21
Novidades e 
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19

e-mail 26
Pesquisa 10
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TABELA 7. Principal utilização do computador pelo
professor (Foz do Jordão).

Todos os professores têm noção de Informática Básica,
porém 50% deles não se sentem preparados para usar as
novas tecnologias como a TV-Pen-Drive, mas todos eles
acham que esses instrumentos irão melhorar as suas aulas.

Destaca-se que dos três Professores que afirmaram ter
participado de Capacitação, conforme Gráfico 8, no uso de
novas tecnologias, um deles confundiu o DEB com
capacitação no uso de novas tecnologias e os outros dois
participaram de formação continuada com o CRTE do Núcleo
de Educação de Guarapuava e apesar de acharem o curso
bom, disseram ser insuficiente.

GRÁFICO 8. Professores  participaram de capacitação
em novas tecnologias(Foz      do Jordão).

Entretanto dos vinte professores que responderam o
questionário, dezenove deles afirmaram que fariam uma
capacitação no uso de novas tecnologias, mesmo que não
contasse pontos para progressão e promoção, somente um
afirmou que não faria, alegando para isso falta de tempo. E,
a grande maioria considera que o estado deve oferecer
capacitação em Tecnologia aos professores. Conforme a
Tabela 8.

TABELA 8. Quem deve oferecer a capacitação na
opinião dos professores(Foz do Jordão).

Município do Turvo

O Município de Turvo conta com quatro Escolas
Estaduais, sendo três delas no interior do Município e uma
na cidade de Turvo. O questionário foi passado no Colégio
Estadual Edite Cordeiro Marques, localizado no perímetro
urbano da cidade de Turvo e o Colégio Estadual de Faxinal
da Boa Vista, localizado no distrito de Ibema, distante cerca
de 40 km da sede do Município. O questionário foi
respondido por quinze Professores do Colégio Edite C.
Marques e doze Professores do Colégio Faxinal da Boa
Vista, totalizando vinte e sete Professores do Município de
Turvo a responderem o questionário.

Foi possível contatar que, conforme Gráfico 9,74%
possuem computador em casa e destes 85% tem acesso a
internet. O que se observa é que a maioria dos Professores
que tem acesso a Internet são do Colégio Edite C. Marques,
que está na sede do Município. Além disso, mostra que o
acesso a Internet no Distrito de Ibema, onde está o Colégio
Faxinal da Boa Vista, ainda é restrito e que o novo laboratório
de informática do Colégio com acesso a Internet será de
grande importância, não apenas para os professores, mas
também para toda a comunidade escolar do distrito.

GRÁFICO 9. Professores que possuem computador
em casa(Turvo).

As principais tecnologias usadas pelos professores em
suas aulas continuam sendo a TV, o DVD e o retro projetor.
Observa-se que o computador e a internet são muito pouco
utilizados pelos professores, importante frisar que os
Colégios já possuíam computadores a disposição dos
professores e alunos, conforme mostra a Tabela 9.
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TABELA 9. Principal utilização do computador pelo
professor (Turvo).

Constata-se que nestes Colégios, os professores que
incentivam seus alunos a buscarem novas tecnologias são
cerca de 50%, e se analisando somente o Colégio Faxinal da
Boa Vista esse índice diminui, em virtude de seus alunos
serem na grande maioria da zona rural.

A grande maioria, 85%, dos professores tem noção de
informática básica e apenas 40% destes não se sentem
capacitados para trabalhar com as novas tecnologias, porém
a grande maioria concorda que o uso dessas tecnologias
poderá melhorar suas aulas.

Apenas dois professores afirmaram ter participado de
capacitação, Mostrado no Gráfico 10, no uso de novas
tecnologias. Porém, novamente um deles confundiu a
capacitação com o DEB, que não é um evento de capacitação
em novas tecnologias, este evento apenas faz uso dessas
novas tecnologias. Apenas um professor afirmou que não
faria capacitação, se esta não contasse pontos para
progressão e promoção.

GRÁFICO 10. Professores  participaram de capacitação
em novas tecnologias(Turvo).

Também, a grande maioria considera que o estado deve
oferecer capacitação em tecnologia aos professores,
conforme a Tabela 10.

TABELA 10. Quem deve oferecer a capacitação na
opinião dos professores (Turvo).

Município do Pinhão

O Município de Pinhão conta com sete Escolas
Estaduais, sendo três na sede do Município e quatro no
interior. Para a pesquisa os questionários foram enviados
para uma Escola da sede e uma no interior. No Colégio
Estadual Procópio Ferreira Caldas, Ensino Fundamental e
Médio, localizado na sede do Município dezoito professores
responderam o questionário e na Escola São José, Ensino
Fundamental, localizado no Distrito de Zatarlandia, oito
professores participaram da pesquisa, totalizando vinte e
seis professores.

Dos Professores que responderam o questionário 80%
possuem computador em casa, sendo que 81% destes têm
acesso a Internet, conforme Gráfico 11. Na Escola São José
80% dos Professores tem acesso à internet, fato explicado
pelo fato destes professores residirem na sede do
Município.

GRÁFICO 11. Professores que possuem computador
em casa (Pinhão).

A grande maioria dos entrevistados, conforme a Tabela
11 utiliza o computador para preparar aulas. E, os principais
meios utilizados pelos professores para despertar do
interesse dos alunos são a TV, o DVD e o Vídeo Cassete. Os
professores do Colégio Procópio F. Caldas, localizado na
sede do Município, incentivam seus alunos a usarem novas
tecnologias, como o computador e a internet, os professores
do Colégio São José não dispõem desses recursos, uma vez
que seus alunos são na sua totalidade filhos de agricultores
e moram em propriedades rurais, não dispondo de tais
recursos.
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TABELA 11. Principal utilização do computador pelo
professor (Pinhão).

Todos os professores do Colégio São José e 72% dos
Professores do Colégio Procópio F. Caldas tem noções de
Informática Básica, porém não se sentem capacitados para
usar tecnologias como a TV-Pen Drive em suas aulas, apesar
de todos concordarem que iria melhorar muito suas aulas.

É importante destacar que, conforme mostra o Gráfico
12, dos vinte e seis Professores, apenas onze afirmaram ter
participado de capacitação no uso de novas tecnologias,
sendo que alguns confundiram o DEB com tal capacitação.

GRÁFICO 12. Professores  participaram de capacitação
em novas tecnologias (Pinhão).

A grande maioria dos professores afirmou que faria
capacitação no uso de novas tecnologias, mesmo que esta
não contasse pontos para progressão ou promoção,
somente três não fariam, alegando falta de tempo.  No
Município a principal reivindicação dos Professores é que
a capacitação seja realizada, no Município, em dias letivos e
não no sábado. Também, que acreditam ser o Estado o ideal
para oferecer capacitação tecnológica aos professores,
conforme Tabela 12.

TABELA 12. Quem deve oferecer a capacitação na
opinião dos Professores (Pinhão).

CONCLUSÃO

Através do presente trabalho de pesquisa foi possível
constatar que os professores não são alienados
tecnológicos, a grande maioria tem computador em casa e
acesso a internet. No entanto, reconhecem que as novas
tecnologias  auxiliam muito em suas aulas, porém não se
sentem preparados para utilizá-las. Também, reconhecem
que falta capacitação não para operar o computador, pois
possuem noções de informática básica, mas para o uso
pedagógico das novas tecnologias.

Assim pode-se ressaltar que uma proposta de
capacitação única  não é viável. Pois, as realidades de cada
Escola são diferentes, há aquelas em que os alunos têm
acesso a tecnologias de modo geral, como o computador e
a Internet, mas outras em que os alunos não têm esse acesso,
por exemplo, por residirem em zonas rurais.

Tendo em vista valorizar as particularidades e possibilitar
a valorização do professor na realidade em que ele atua
acredita-se que a capacitação tecnológica de professores
ou funcionários deve ocorrem em grupos menores. Isto é,
identificar em cada Escola, profissionais que possuem
interesse e familiaridade com novas tecnologias e a partir
disso prepará-los para atuarem como disseminadores em
suas Escolas. Desta forma, é possível adaptar os conceitos
às realidades locais. Além disso, facilita o acesso para os
demais professores e funcionários, pois os cursos podem
assumir caráter individual e mantendo uma periodicidade
mais constate.

Acredita-se assim que a partir de uma capacitação
voltada para a realidade na qual o professor trabalha é
possível dirimir as dificuldades suas em utilizar de forma
adequada às novas Tecnologias em suas respectivas aulas.
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APÊNDICE  I

Questionário

Caro colega, esta pesquisa tem por objetivo coletar dados
com relação de como os professores podem ser preparados
para utilização de Novas Tecnologias em suas atividades
didáticas. Além disso, identificar soluções visando à
melhoria dos cursos de capacitação nessas tecnologias.

1- Você tem computador em casa?
(  )sim   (  )não

2- Que tipo de conexão você tem?
(  ) linha discada  (  )banda larga

3- Você usa o computador para:
(  ) Preparar aulas; (  ) bate-papo
(  ) noticias; (  ) novidades/entretenimento; (  )e-mail;
( ) outras:______________________________

4- Qual tecnologia você usa em sala de aula?
(  )computador; (  )TV; (  )DVD; (  )retro projetor; (  ) aparelho
de CD; (  ) vídeo cassete; (  ) softwares educativos; (  )
internet.

5- Você usa o computador para auxiliar e/ou preparar suas
aulas? (  ) sim  (  )não

6- Você costuma dar trabalhos para seus alunos
incentivando-os a usar as novas  tecnologias?
(  ) sim ; (  ) não

7-Qua tecnologia?_____________________________.

8- Você tem noções de Informática Básica?   (  )sim  (  )não

9- Com a chegada na Escola de novas tecnologias como:
pen-drive, computadores, conexão rápida e TV-Pen-drive,
você se sente capacitado (a) para usá-las no seu dia a dia
como professor?
(  )sim   (  )não
Por quê?______________________________________

10- Você acha que essas novas tecnologias vão melhorar as
suas aulas?
(  )sim  (  )não.

11- Você já participou de formação continuada no uso de
novas tecnologias?
(  )sim  (  )não.
Quais?_____________________________________________________

12- Se sim, a formação atende as necessidades dos
professores?
 (  )sim   (  )não  (  )parcialmente

13- A forma de abordagem dessa formação continuada é:
(  )ruim; (  )suficiente; (  )bom; (  )muito bom; (  )ótimo.

14- Você faria uma capacitação no uso de novas tecnologias
como aperfeiçoamento profissional, mesmo que não
contasse pontos para progressão?
(  )sim   (  )não.
Por quê?______________________________________

15- Como você acha que deve ser feita essa capacitação
para os professores usarem melhor as novas tecnologias
que estão chegando à Escola?
(  )Universidades Estaduais; (  ) Estado; (  )particular;
( )outras?__________________________________

• NOTAS

1  Tecnologias e Educação: Desafios e a TV Escola.
Modulo 1 – 2003, p. 13.
2  “Pequenos passos, grandes avanços”. Revista Nova
Escola (agosto 1997).
3  Considera-se Escola as Instituições de Ensino que
oferecem as primeiras séries do Ensino Fundamental e como
Colégios as Instituições de Ensino que oferecem o Ensino Médio.


