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RESUMO 

 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) são responsáveis pelas principais 

transformações socioculturais contemporâneas. O novo cenário educacional impõe novos desafios e 

estabelecem a reconfiguração dos processos de ensino-aprendizagem. Desde 2009, a Secretaria de 
Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE) vem adotando estratégias para a inclusão digital com o 

intuito de potencializar as atividades pedagógicas e técnicas, disponibilizando recursos, ferramentas e 

programas de incentivo ao uso das TDIC. Este trabalho tem como objetivo principal analisar quais as 
perspectivas de inclusão digital relacionada à inserção das TDIC na prática docente em escolas de 

Ensino Médio de Petrolina-PE e como objetivos específicos, mapear as TDIC disponíveis e as mais 

trabalhadas pelos professores nas escolas de Ensino Médio do Município de Petrolina; identificar os 

programas governamentais relacionados à inserção das TDIC na Rede Pública de Ensino do Estado de 
PE; apontar as principais vantagens e desvantagens encontradas pelos docentes na adoção de 

estratégias didático-pedagógicas de utilização das TDIC nos processos de ensino-aprendizagem e 

levantar as necessidades docentes no emprego das TDIC.  Durante a realização da pesquisa, foram 
observados aspectos referentes à disponibilização, aplicação, necessidades pedagógicas e 

administrativas. Utilizou-se quanto a forma de abordagem a pesquisa qualitativa e quantitativa, 

exploratória, descritiva e bibliográfica documental, tendo como instrumento de pesquisa o 
questionário, adotado para os procedimentos de coleta de dados e da observação direta. Os sujeitos da 

pesquisa foram 45 docentes de três escolas de Ensino Médio da rede estadual nas modalidades de 

ensino regular, integral e semi-integral do município de Petrolina-PE. Os resultados mostram que 

apesar da SEE-PE ofertar um acervo tecnológico para as escolas e garantir o acesso à comunidade 
escolar, percebe-se que não houve a preocupação em preparar o professor para lidar com as situações 

pedagógicas que envolvem o uso das TDIC em sala de aula. Constatou-se que há muitos desafios a 

serem enfrentados e solucionados, além dos problemas com a conectividade e a questão da formação 
continuada voltada para a inserção das TDIC. Este estudo aponta para necessidade de aperfeiçoamento 

das estratégias de formação de professores para o uso pleno das TDIC em seu fazer pedagógico.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Inclusão. Tecnologias. Informação. Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Digital Information and Communication Technologies (DICT) are responsible for the foremost 
contemporary social and cultural transformations. The new educational landscape imposes new 

challenges and establish the reconfiguration of the teaching-learning processes. Since 2009, the 

Pernambuco State Education Secretariat (SES/PE) is adopting strategies for digital inclusion aiming to 

enhance the pedagogical activities and techniques, providing resources, tools and programs to 
encourage the use of the DICT. This work is aimed to analyze the digital inclusion perspective with 

relation to inclusion of DICT on teaching practice in secondary schools in the municipality of 

Petrolina, State of Pernambuco. The specific objectives were to map the DICT available and the most 
worked by teachers in secondary schools of the municipality of Petrolina; identify government 

programs related to insertion of DICT on public schools in the State of Pernambuco; call attention to 

the main advantages and disadvantages encountered by teachers on adoption of didactic-pedagogical 
strategies of utilization of DICT teaching-learning processes; and raise the teaching needs in 

employment of the DICT. On completion of the survey, it has been observed on the provision, 

implementation, educational and administrative requirements. The approach has been quantitative and 

qualitative. With respect to the type, this research has been classified as exploratory and descriptive. 
The study was carried out using the bibliographical research. As research instrument, the questionnaire 

has been adopted for data collection procedures and direct observation. The research subjects was 

comprised of 45 teachers from three secondary schools of the state educational network with different 
teaching modalities: regular, full and half-integral in the municipality of Petrolina-PE. The results 

show that although the SES/PE has offered a computer park to schools and ensure the access to the 

school community it is visible that there was no concern to prepare the teacher to deal with 
pedagogical situations concerning the utilization of DICT teaching in the classroom. There are also 

many challenges to be faced and solved, in addition to the problems with connectivity and the issue of 

ongoing education for the insertion of the DICT. This study points to the necessity of improvement of 

teacher training strategies for the full use of DICT in its pedagogical practive. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na sociedade 

contemporânea têm seu uso intensificado a partir das profundas modificações ocorridas no 

mundo com a globalização. A sociedade da informação e da comunicação onde atualmente se 

vive, exige cada vez mais pessoas preparadas, com conhecimentos sobre as novas tecnologias 

incorporadas à educação do século XXI.  

Na sociedade da informação é praticamente impossível pensar o mundo atual sem a 

presença das TDIC, pois essas dinamizaram as formas de aprendizagens. Por conseguinte, 

deixaram de ser responsabilidade única da escola e superaram os limites da sala de aula. Os 

avanços tecnológicos popularizaram o acesso à informação, sendo pluralizado a uma grande 

parte da população. 

A educação é um direito constitucional garantido a todos os cidadãos, conforme art. 2º 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), “devendo promover o pleno 

desenvolvimento do educando, preparação para a cidadania e trabalho”. O Ensino Médio, 

etapa final da educação básica, tem como objetivo preparar o aluno para o mundo do trabalho 

e da prática social. O estudante, principalmente nesta fase, precisa estar inserido no mundo 

das tecnologias digitais, uma vez que essa prerrogativa se torna primordial para aquisição de 

um lugar no mercado profissional. 

Na era da informação e do conhecimento a escola precisa exercer a sua função social, 

entendendo que para isso é necessário repensar suas práticas, reorganizar sua maneira de 

atuar, colocando-se aberta para inserir em seu espaço cotidiano os recursos disponibilizados 

pelas TDIC. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica definem em 

seu Capítulo 13, § 3º, VII – prevendo a necessidade de: 

Estímulo à criação de métodos didático-pedagógicos utilizando-se recursos 
tecnológicos de informação e comunicação, a serem inseridos no cotidiano 

escolar, a fim de superar distância entre estudantes que aprendem a receber 

informação com rapidez utilizando a linguagem digital e professores que 

dela ainda não se apropriaram.(BRASIL, 2010, p. 4) 

 

Dessa forma, são visíveis no campo escolar as dificuldades dos professores com o 

manuseio da tecnologia como instrumento participativo na sala de aula. Quiçá esse seja o 

grande paradoxo: o aluno estimulado pelas redes e a necessidade da comunicação rápida vive 

diuturnamente conectado e o professor, ainda transeunte à prática do quadro e giz, 

dificultando assim o cumprimento ao exposto na LDBEN, que define no seu Capítulo II, 

Artigo 14, § 3º:  
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A base nacional comum e a parte diversificada não podem se constituir em 

dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas 

partes, mas que devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo 
que as tecnologias de informação e comunicação perpassem 

transversalmente a proposta curricular, desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio, imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. 

(BRASIL, 2010, p. 6) 
 

O papel do professor na contemporaneidade com o advento e a popularização das 

tecnologias vem modificando o contexto educacional e exigindo uma nova postura. A 

educação tradicional em que o professor era o único detentor do saber, que transmitia para os 

seus discentes, baseada muitas vezes em aulas expositivas, passou a ser diferenciada. 

As TDIC já fazem parte do cotidiano de alunos e professores na maioria das escolas, 

mas não é uma tarefa simples utilizar essas ferramentas no auxílio e na produção do 

conhecimento sistematizado, porque os jovens detêm a informação. Contudo, falta a formação 

necessária para melhor administrar essa gama de conhecimento presente na net.  

Prensky (2011) afirma que “os alunos se transformaram radicalmente e que não são os 

mesmos para os quais o sistema educacional foi feito”, pois eles têm acesso fácil a conteúdos 

antes obtidos com práticas tradicionais, como: revistas, enciclopédias, bibliotecas, etc., e com 

apenas um clique nos sites de busca é possível abrir um leque de opção referente aos materiais 

sobre todo e qualquer assunto pesquisado à disposição do usuário. 

Mas o acesso fácil à informação, não necessariamente sinaliza que os usuários dessas 

tecnologias são capazes de se apropriarem do conhecimento. Sendo assim, é relevante 

questionar até que ponto o acesso fácil à informação adquirida na Internet pode contribuir 

para a aprendizagem significativa dentro e fora do ambiente escolar. 

Percebe-se facilmente que os alunos atuais possuem características bem diferentes dos 

alunos das gerações das quais pertencem seus professores. Consequentemente a metodologia 

aplicada dentro da sala de aula pelos professores também deve ser diferenciada daquela 

vivenciada por eles na vida estudantil. 

Nesse sentido, o conceito de nativos digitais foi cunhado pelo educador e pesquisador 

Marc Prensky (2011), descreve a geração de jovens nascidos a partir da disponibilidade de 

informações rápidas e acessíveis na grande rede de computadores. Os jovens de hoje são 

dessa geração composta pelos nascidos a partir da era da Internet e seus diversos serviços; 

acostumados a envolver-se com os meios digitais de forma interativa e colaborativa, 

habituados a realizar diversas ações ao mesmo tempo; conectados trocam e compartilham 

ideias, pensamentos, opiniões e informações, abrindo assim espaço para novas formas de 

aprendizagem não linear, informal e constante. 
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Assim sendo, os nativos digitais podem ser identificados facilmente, pois estão sempre 

usando seus equipamentos digitais, nasceram e cresceram no mundo digital e se deparam, em 

grande parte dos casos, com pais e educadores com dificuldades para compreender isso. 

Prensky (2011) afirma ainda que aquelas pessoas “que aprenderam a usar as tecnologias 

digitais ao longo de suas vidas adultas são imigrantes digitais, mesmo que aprendam a ser 

fluentes ainda assim, apresentam características típicas de sua geração”. 

Lidar com as diferenças entre as gerações é um desafio, pois temos de um lado jovens 

estimulados e motivados a interagir sempre, e de outro, grande parte dos pais e educadores 

habituados com o processo de aprendizagem dado através da transmissão do conhecimento, 

sem ação colaborativa e cooperativa que despertam nos jovens a vontade de aprender. 

Dessa forma, para que haja o redirecionamento das práticas pedagógicas dos 

professores, deve ser levada em consideração que a construção do conhecimento precisa estar 

focada na interação e na parceria entre nativo e imigrante digitais. São inúmeros os desafios 

que os educadores têm que enfrentar para melhor se adequarem a atual situação educacional 

frente ao uso das TDIC.  

Assim sendo, os conhecimentos e habilidades necessários para o uso apropriado das 

TDIC, requer do professor um aprofundamento no seu fazer pedagógico, na sua formação 

inicial e continuada, na reestruturação curricular das unidades de ensino e da qualidade 

interativa entre o sujeito e a informação na questão da construção do conhecimento. A adoção 

de práticas pedagógicas que despertem e atraiam o educando, exigem por parte dos docentes 

atitudes voltadas para melhor aplicabilidade das tecnologias digitais disponíveis, suprimindo 

os obstáculos e dando um novo significado à sua incorporação.  

Embora esteja bem definida nas Diretrizes Curriculares a questão da integração das 

TDIC ao currículo, ainda nos deparamos com escolas com seus currículos não atualizados e 

descontextualizados, deixando assim de despertaram para a relevância da inserção das novas 

formas de aprender e da construção do conhecimento. 

É essencial que as TDIC apareçam no currículo, devidamente vinculadas às situações 

reais e vivenciais dos alunos para isso é necessário que haja um projeto curricular embasado 

com fundamentação, finalidades, objetivos, conteúdos, avaliação, ou seja, projetos em 

sintonia com as atuais demandas e desenvolvidos no coletivo com envolvimento de todas as 

disciplinas e esferas da escola. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Os computadores começaram a fazer parte do cenário da Educação Básica no Brasil a 

partir da década de 80 do século XX. No princípio, eram recursos tecnológicos sem 

conectividade. Somente com a chegada da Internet é que se passou a existir uma conexão, 

mudando as formas de a sociedade pensar e agir diante dos avanços das tecnologias digitais. 

O Governo Federal investiu muitos recursos no acervo tecnológico das escolas 

públicas espalhadas pelo país. A Secretaria de Estadual de Educação de Pernambuco (SEE-

PE), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), forneceu às escolas pernambucanas 

vários equipamentos e mobiliários para incrementar o uso das novas tecnologias no ambiente 

escolar. 

Aos poucos as unidades escolares foram sendo equipadas com diversos dispositivos 

tecnológicos. Contudo, ainda sem a presença de profissionais capacitados para utilizá-los de 

forma adequada ao seu propósito maior, que é contribuir para o aprender discente. 

Deparando-se com professores e gestores escolares temerosos diante dos novos desafios de 

inserir as novas mídias em suas práticas pedagógicas e administrativas.    

A rede estadual de ensino de Pernambuco entre os anos de 2005 e 2007 apresentou 

resultados muito ruins no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

destacando-se o Ensino Fundamental com baixíssimo índice de desempenho, alto percentual 

de distorção idade-série, elevados índices de evasão, repetência, além de taxas de 

analfabetismo elevadas, comparado aos outros estados brasileiros, conforme dados fornecidos 

pelo INEP. 

Com base nos péssimos resultados obtidos nos anos anteriores, a partir de 2008 o 

Governo de Pernambuco adotou medidas com o objetivo de implantar políticas públicas com 

foco na melhoria da qualidade educacional.  

Através da Lei Complementar nº 125, de 10 de julho de 2008, a Educação Integral 

tornou-se política pública de estado. O Programa de Educação Integral fundamenta-se na 

concepção da educação interdimensional e tem por objetivo a melhoria na qualidade do 

ensino com o acréscimo diário na carga horária vivenciada pelo estudante. As escolas do 

Programa são denominadas EREMs (Escola de Referência em Ensino Médio) e podem ser 

integrais ou semi-integrais.  

Numa perspectiva de melhoria dos resultados, vários outros Programas e Projetos 

foram desenvolvidos em Pernambuco, a exemplo do monitoramento e avaliação dos 
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indicadores educacionais (frequência do aluno e do professor, cumprimento dos 200 dias 

letivos e do currículo, aulas previstas x aulas dadas, estudantes abaixo da média, distorção 

idade-série). As informações eram lançadas em planilhas pelas escolas e repassadas para suas 

respectivas Gerências Regionais de Educação (GRE), que encaminhavam os respectivos 

indicadores para a SEE-PE, através do Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações 

(SIASI) até o final de 2011. 

Com o lançamento do Pacto pela Educação (PPE) a SEE-PE firmou parceria com a 

Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) para monitorar de forma mais detalhada a 

situação das escolas, acompanhando com maior atenção àquelas cujos indicadores 

educacionais estavam baixos, orientando-as a realizar planos de intervenções para superar os 

problemas detectados. A partir de experiências exitosas expostas pelas demais escolas que 

tinham excelentes resultados nos itens monitorados pela SEE-PE, planos de ações foram 

desenvolvidos e o número de escolas consideradas “prioritárias” reduziu consideravelmente. 

Através do Decreto nº 38.103, de 25 de abril de 2012, com o objetivo de capacitar e 

formar novos gestores escolares foi criado o Programa de Formação de Gestores Escolares de 

Pernambuco (PROGEPE) em parceira com a Universidade de Pernambuco (UPE) 

regulamentando critérios para realização de seleção para função, tendo com abrangência o 

processo formativo, seletivo e consultivo.   

Com o intuito de promover a inclusão digital dos docentes e discentes do estado de 

Pernambuco foram lançados dois importantes programas: o Programa Professor Conectado  

teve duas edições no período de 2009 a 2011 e distribuiu notebook para todos os professores 

efetivos da rede e o Programa Aluno Conectado que contemplou todos os estudantes dos 2º e 

3º anos do Ensino Médio com um tablet/PC entre os anos 2012 a 2014. 

Em 2012, com a implantação do Sistema de Informação Educacional de Pernambuco 

(SIEPE) as informações relacionadas à vida estudantil, do servidor e da escola, tornaram-se 

mais rápidas e eficazes uma vez que os dados passaram a ser lançados por todas as escolas da 

rede no portal online, facilitando assim o acesso e o acompanhamento dos indicadores 

educacionais em tempo real. 

Nesse contexto, percebe-se que os avanços significativos foram obtidos nos resultados 

educacionais do Estado de Pernambuco, destacando-se os índices da evasão escolar onde 

deixou ser o 2º Estado brasileiro com a pior taxa de abandono para registrar em 2016 pelo 

segundo ano consecutivo a menor taxa no Ensino Médio, ou seja, apenas 3,5% dos estudantes 



20 
 

matriculados não concluíram o ano letivo, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP). 

 

Tabela 1: Taxa de Abandono do Ensino Médio de PE 

ANOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taxa de Abandono 24,0% 20,3% 15,7% 12,7% 11,3% 8,4% 5,2% 3,5% 

Ranking Nacional 26º 20º 17º 15º 11º 5º 1º 1º 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do MEC/INEP, 2016. 

Outro importante avanço percebido é que Pernambuco ocupa hoje o 1º Lugar no 

ranking das escolas públicas do Brasil de Ensino Médio no IDEB, que utiliza a avaliação 

intitulada „Prova Brasil‟ realizada a cada dois anos para avaliar a evolução dos indicadores 

educacionais das escolas públicas estaduais e municipais. O índice é calculado com base no 

aprendizado dos alunos, sua proficiência/aptidão em Matemática e Língua Portuguesa e o 

fluxo escolar (taxa de aprovação).  

 

Tabela 2: IBEB – Resultados e Metas Projetadas de PE 

ANOS 2007 2009 2011 2013 2015 

IDEB OBSERVADO 2,7 3,0 3,1 3,6 3,9 

METAS PROJETADAS 2,7 2,8 3,0 3,2 3,6 

RANKING NACIONAL 21º 17º 16º 4º 1º 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do MEC/INEP, 2016. 

Com intuito de acompanhar melhor os índices educacionais a SEE-PE criou em 2008 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEPE), indicador de qualidade da 

educação pública que permite diagnosticar e avaliar a evolução da escola ano a ano, através 

da aplicação do Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco (SAEPE), um instrumento 

de avaliação externa de desempenho dos estudantes da rede pública estadual e municipal que 

utiliza os mesmos parâmetros da Prova Brasil.  

Tabela 3: IDEPE Registrado 

ANOS 2012 2013 2014 2015 

IDEPE 3,70 3,70 3,85 3,86 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da SEPLAG, 2016. 

Portanto, esta pesquisa tem a intenção de analisar as perspectivas de inclusão digital 

relacionada à inserção das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação na prática 

docente em escolas públicas estaduais de Ensino Médio de Petrolina - Pernambuco. 
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Considerando os objetivos de pesquisa, a dissertação está estruturada em sete partes, 

contadas a partir da introdução até as considerações finais. A Introdução apresenta as 

principais políticas públicas desenvolvidas com o foco na melhoria da qualidade educacional 

e nos resultados do IDEB; justificativa da pesquisa, problematização, objetivo geral e 

objetivos específicos, partindo para a apresentação dos Principais Programas e Recursos 

Tecnológicos disponibilizados às escolas públicas do estado de Pernambuco, com um breve 

relato das suas principais características e funcionalidade.  

        O texto segue, abordando os aspectos relacionados à  Escola, Professor e Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação, ressaltando as significativas mudanças no papel do 

professor, relacionadas ao pedagógico nas tecnologias digitais. Em seguida, trata das questões 

relacionadas à Formação Continuada dos Professores na Era Digital apresentando uma visão 

holística sobre o aparato tecnológico. 

     Os Percursos Metodológicos descrevem os aspectos utilizados na realização da 

pesquisa, bem como a caracterização e configuração das escolas, objeto de estudo, e os 

sujeitos envolvidos. Na Análise e Apresentação dos Resultados, explicitam-se os 

procedimentos, a coleta de dados e seus respectivos resultados.       

  Nas Considerações Finais, faz-se as reflexões a partir das questões da pesquisa e dos 

objetivos propostos para este trabalho, buscando a compreensão da análise das perspectivas 

das práticas docentes no uso das TDIC.   

 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O Estado de Pernambuco avançou expressivamente os seus índices no campo da educação 

a nível nacional, concomitantemente houve um grande acréscimo na inserção digital, o que 

nos chama a atenção é que nem sempre esses aumentos nos números corroboram a relação 

com o crescimento das inclusões digitais. 

Ressalta-se, porém que o acesso as TDIC chegou de uma forma rápida e sem ponderar 

determinadas condições, tais como: a capacitação de gestores, formação dos professores, o 

conflito das gerações, o despreparo para lidar com o estudante da era digital e até mesmo a 

disponibilização da internet com qualidade e desenvolvimento de atividades que envolvam as 

TDIC realizadas dentro e fora do recinto escolar.  
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Com isso há a necessidade por parte da SEE-PE de reconhecer a importância de 

implementar ações que promovam situações de aprendizagens significativas, utilizando as 

ferramentas das TDIC de forma lúdica, pedagógica e participativa, visando a obtenção de 

melhores resultados na qualidade do ensino.  

Percebe-se, diante deste cenário educacional do Estado de Pernambuco uma gama de 

opções disponibilizadas para o bom uso das TDIC, com eficientes ferramentas que 

oportunizam a admissão de educadores e estudantes neste mundo cada vez mais tecnológico, 

virtual e competitivo. Assim sendo, subsidia múltiplas possibilidades de ensino e 

aprendizagem para os sujeitos envolvidos. 

 A partir destas breves considerações, indagamos: Quais as perspectivas de inclusão 

digital relacionada à inserção das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na 

prática docente em escolas públicas de Ensino Médio de Petrolina-PE? 

 

1.3. OBJETIVO GERAL 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar quais as perspectivas de inclusão 

digital relacionada à inserção das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

na prática docente em escolas públicas estaduais de Ensino Médio de Petrolina - Pernambuco. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar os programas governamentais relacionados à inserção das TDIC na Rede 

Pública de Ensino do Estado de Pernambuco. 

b) Mapear as TDIC disponíveis e as mais trabalhadas pelos professores nas escolas de 

Ensino Médio do município de Petrolina. 

c) Apontar as principais vantagens e desvantagens encontradas pelos docentes na adoção 

de estratégias didático-pedagógicas de utilização das TDIC nos processos de ensino- 

aprendizagem. 

d) Levantar as necessidades docentes no emprego das TDIC. 
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2 ESCOLA, PROFESSOR E TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

O papel da escola mudou significativamente com o surgimento da era tecnológica 

digital, que trouxe inúmeras alterações nos campos políticos, sociais e econômicos. Sabe-se 

que os sistemas educacionais tradicionais não serão substituídos da noite para o dia, mas 

diante desse novo contexto é extremamente necessária uma proposta de inclusão digital, ou 

seja, a democratização e inserção do acesso a um maior número de pessoas às TDIC. De 

acordo com a visão de Moran (2003, p. 1) 

Quando falamos em tecnologias costumamos pensar imediatamente em 
computadores, vídeos, softwares e internet. Sem dúvida são as mais visíveis 

e que influenciam profundamente os rumos da educação.[...] Mas antes 

gostaria de lembrar que o conceito de tecnologias é muito mais abrangente. 
Tecnologias são os meios, os apoios, as ferramentas que utilizamos para que 

os alunos aprendam. 

 

Assim, a utilização dos computadores nas escolas inicialmente era de mera ferramenta 

de apoio em tarefas administrativas, como lançamento de notas, emissão de documentação, 

digitação de avaliações e correspondências, troca de e-mails, ou seja, questões puramente 

burocráticas. As TDIC foram aos poucos conquistando seu espaço dentro das práticas 

pedagógicas da escola e é inegável a importância de sua inclusão nas rotinas diárias dos 

professores. 

São novos tempos que impõem novas demandas para o professor, desafiando-o  a um 

repensar pedagógico e ressignificação contínua do seu papel, potencializando assim o 

processo educativo. Dessa forma, é preciso encontrar alternativas para inserir as tecnologias 

digitais nas práticas pedagógicas dos docentes com o intuito de desenvolver e fortalecer o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Cabe aos nossos governantes à adoção de políticas públicas e consciência de que a 

inserção de investimentos na área educacional é necessária e urgente para viabilizar a 

utilização correta da TDIC dentro e fora do ambiente escolar explorando suas possibilidades 

para melhoria na qualidade do ensino oferecido.  

No Brasil, as primeiras iniciativas governamentais de informatização das escolas 

surgiram em 1989, quando o Ministério da Educação e Cultura (MEC) instituiu o Programa 

Nacional de Informática na Educação (Proninfe) com o objetivo de promover o 

desenvolvimento da informática educativa e seu uso nos sistemas públicos de ensino.  
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Oito anos depois, em 1997, o MEC criou o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo) para potencializar o uso pedagógico de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) na rede pública de Ensino Fundamental e Ensino Médio. O ProInfo 

desenvolve ações de apoio à formação a distância dos docentes por meio da plataforma E-

ProInfo, onde disponibiliza cursos online para preparação do professor, ao atuarem em suas 

práticas com as tecnologias presente no cotidiano escolar. O ProInfo Integrado é o programa 

voltado para o uso didático-pedagógico das TDIC no cotidiano escolar, articulando a 

distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos 

multimídias e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, 

pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais. 

O MEC busca atuar como agente inovador nas questões tecnológicas no contexto dos 

processos de ensino e aprendizagem, por meio da Secretaria de Educação a distância (SEED) 

que entre os seus objetivos destacam-se: 

[...] garantir a educadores e educandos das escolas públicas brasileiras a 
democratização de acesso e domínio das linguagens de informação e 

comunicação, difundir o uso das Tecnologias de Informação e de 

Comunicação (TICs) no ensino público e incentivar a modalidade de 
Educação a Distância (EAD). Programas com TV Escola, Rádio Escola, 

Proformação e ProInfo foram planejados, implementados e avaliados com a 

clara intenção de alcançar esses objetivos. Pesquisas e estudos realizados 
têm demonstrado uma significativa melhoria na qualidade dos processos de 

ensino aprendizagem nas escolas públicas do país a partir da implementação 

destes programas (BRASIL, 2005a). 

 

Segundo dados do Censo Escolar, realizado anualmente pelo INEP, a maioria das 

escolas públicas tem um laboratório de informática atingindo um percentual de 

aproximadamente 92% de escola do Ensino Médio. Dependendo da infraestrutura de cada 

ambiente são utilizados ou não pelos educadores e educandos, às vezes o equipamento está 

disponível, mas o acesso à Internet não. A realidade varia muito de uma região para outra e 

até mesmo de uma escola para outra em uma mesma comunidade. (INEP, 2016) 

A escola é um espaço que auxilia na construção de cidadania e de uma sociedade 

igualitária, ambiente projetado para proporcionar a construção do conhecimento e sua 

democratização e precisa adequar-se as novas mudanças trazidas pela tecnologia na era da 

informação e da comunicação. 

Nas suas rotinas diárias a maioria das escolas públicas apresenta uma série de 

problemas enfrentados pela gestão, professores, alunos e pais.  Questões como: a desestrutura 

familiar, indisciplina crescente, depredação do espaço escolar, altos índices de evasão e 
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repetência, superlotação das salas, currículo pouco interessante ou desconectado da realidade,  

entre outros fatores que afetam diretamente o propósito maior da escola que é a educação de 

qualidade.  

Segundo o Portal Brasil, A 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios 2015, que mede a 

posse, o uso, o acesso e os hábitos da população brasileira em relação às tecnologias de 

informação e de comunicação, mostra que 58% da população brasileira usa a internet – o que 

representa 102 milhões de internautas. De acordo com a pesquisa, o telefone celular é o 

dispositivo mais utilizado para o acesso individual da internet pela maioria dos usuários: 89%, 

seguido pelo computador de mesa (40%), computador portátil ou notebook (39%), tablet 

(19%), televisão (13%) e videogame (8%). 

A pesquisa foi realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), pelo 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) e 

pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).  

Diante dessa realidade, é preciso atender as expectativas dessa geração digital e traçar 

metas para a construção de práticas de ensino-aprendizagem diferenciadas da abordagem 

tradicional. São necessárias novas coreografias didáticas no âmbito da escola, buscando a 

inserção das TDIC com promotoras de aprendizagens significativas. 

O uso das tecnologias em educação deve ser visto não como a utilização de meras 

ferramentas de ensino, mas sim como um elemento constituinte de uma relação com o saber,  

alterada, em sua natureza, por tecnologias intelectuais que ampliam, exteriorizam e alteram 

algumas funções cognitivas humanas.  

Desta forma, para que a escola possa cumprir sua função social e humanista nesse 

novo contexto, é preciso pensar na relação entre professores-alunos e novas tecnologias, uma 

vez que a sociedade do conhecimento, como caracteriza Lévy (1999), necessita de uma nova 

estrutura escolar e novos modelos de aprendizagem. Assim, sinalizar pela necessidade da 

reconstrução de novos modelos é justamente fortalecer o papel da escola, tendo em vista que 

mesmo com todos os aparatos que as novas tecnologias podem propor, ela não terá sua 

importância diminuída, pois ainda se constitui a porta de entrada da maior parte da população 

para o acesso ao mundo do conhecimento. 

Para Valente (2002), o educador deve saber intervir no processo de aprendizagem do 

aluno, para que ele seja capaz de transformar as informações (transmitidas e/ou pesquisadas) 

em conhecimento, por meio de situações-problema, projetos e/ou atividades que envolvam 

ações reflexivas. O importante é que haja um movimento entre estas duas abordagens 
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pedagógicas de forma articulada, proporcionando ao aluno vivenciar o fazer e o compreender 

e, consequentemente, a reconstrução do conhecimento. 

Nesse processo de mudança, na medida em que surgirem novas ferramentas para 

facilitar a comunicação e a conectividade, surgirão profissionais docentes que convivem 

cotidianamente com os anseios dos estudantes da era digital e que necessitam estarem abertos 

a propostas formativas, considerando as peculiaridades do contexto em que estão inseridos. 

Os nossos estudantes possuem características bem diferentes dos seus professores, têm 

a capacidade e estão habituados a realizar diferentes ações ao mesmo tempo em que envolvam 

os recursos digitais, como ouvir música, acessar as redes sociais, enviar mensagens, fazer 

pesquisas entre outras. 

A partir do momento da adoção das tecnologias, tudo e todos mudaram, e com isso a 

escola não pode deixar de se enquadrar nesse universo diversificado, ela precisa estar apta a 

formar cidadãos capazes de lidar com os avanços tecnológicos. A tecnologia propicia a 

criatividade nas aulas, deixando-as interessantes e no relato de Sampaio atribui-se que:  

O papel da educação deve voltar-se também para a democratização do 

acesso ao conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas 

linguagens e consequências. Para isto torna-se necessário preparar o 
professor para utilizar pedagogicamente as tecnologias na formação de 

cidadãos que deverão produzir e interpretar as novas linguagens do mundo 

atual e futuro. (SAMPAIO, 1999, p.15) 

  

Mercado (2002) defende que o uso das novas tecnologias propicia maneiras novas de 

aprender e de ensinar, enfatizando que quando aplicadas de maneiras efetivas, a escola torna-

se mais atraente: 

O objetivo de introduzir novas tecnologias na escola é para fazer coisas 

novas e pedagogicamente importantes que não se pode realizar de outras 

maneiras. O aprendiz, utilizando metodologias adequadas, poderá utilizar 
estas tecnologias na integração de matérias estanques. A escola passa a ser 

um lugar mais interessante que prepararia o aluno para o seu futuro. A 

aprendizagem centra-se nas diferenças individuais e na capacitação do aluno 
para torná-lo um usuário independente da informação, capaz de usar vários 

tipos de fontes de informação e meios de comunicação eletrônica. 

(MERCADO, 2002 p.14) 

 

O professor é um condutor de caminhos, o mediador e cabe a ele despertar no 

educando o espírito de pesquisador, indicando percursos facilitadores para que haja a 

aquisição e construção do conhecimento. A conectividade entre professor, aluno e mídias, 

podem estreitar os laços de afinidades nesta relação. O impulso e incentivo do professor são 
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fundamentalmente necessários para que os educandos se apropriem e utilizem as TDIC de 

maneira eficaz e eficiente. 

Vale ressaltar que não cabe somente ao professor inserir as TDIC em suas aulas, mas é 

necessário o envolvimento de todos os segmentos da escola. As TDIC precisam está inseridas 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e deve reunir propostas de ação concreta a ser 

trabalhadas em um determinado tempo, considerando a escola como um espaço de formação 

de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, definindo e organizando as atividades 

necessárias ao processo de ensino e aprendizagem. 

O PPP é uma recomendação da LDBEN, em seu artigo 12, inciso I, prevê que “os 

estabelecimentos de ensino têm a incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica”.  

Por englobar tão bem três dimensões, o PPP passa a ser um guia que indica a direção a 

seguir para gestores, professores, funcionários, alunos e famílias. Ele precisa ser completo, 

elaborado e revisitado constantemente para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos 

alunos e os anseios da sociedade, devendo contemplar em sua proposta a formação geral e o 

preparo para o exercício da cidadania e mercado de trabalho. 

Considerado a carteira de identidade da escola, o PPP é ferramenta gerencial que 

auxilia e a conduz, definindo suas prioridades, objetivos e metas educacionais, sendo de suma 

importância assegurar neste instrumento, medidas e ações que possam tornar a prática 

pedagógica voltada para o bom e apropriado uso dos recursos tecnológicos disponíveis dentro 

de fora do ambiente escolar, implementando novas diretrizes para construção do 

conhecimento e obtenção de melhores e eficazes resultados. 

Conforme Veiga (2000, p.13), 

É necessário que se afirme que a discussão do projeto político pedagógico 

exige uma reflexão acerca da concepção da educação e sua relação com a 
sociedade e a escola, o que não dispensa uma reflexão sobre o homem a ser 

formado, a cidadania e a consciência crítica.  

 

O “olhar viciado”, acostumado às familiaridades, necessita ser reconstruído. 

(BOURDIER, 2007a). Não se pode mais aceitar práticas ultrapassadas, é preciso que haja por 

parte da comunidade escolar análise, reflexão e avaliação capazes de alterar os modos de se 

pensar e de se viver em sociedade na nova era digital.  

Veiga (1998, p.25) a escola precisa ter clareza quanto ao contexto sociopolítico, 

econômico e cultural no qual está inserida,  qual o estado do conhecimento nesse contexto e a 
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escolha dos procedimentos metodológicos e recursos didáticos que melhor atenda às 

necessidades de aprendizagem, pois 

                                          [...] a escola tem que pensar o que pretende, do ponto de vista político e 

pedagógico. Há um alvo a ser atingindo pela escola: a produção e a 
socialização do conhecimento, das ciências, das letras, das artes, da política e 

da tecnologia, para que o aluno possa compreender a realidade 

socioeconômica, política e cultural, tornando-se capaz de participar do 
processo de construção da sociedade. (VEIGA, 2001) 

 

Dessa forma, é possível que a adoção de políticas públicas e socioeconômicas mais 

amplas voltadas para formação do professor na inclusão digital seja primordial, porém mesmo 

antes de qualquer outra medida seria essencial que o educador dominasse tais recursos 

tecnológicos, pois não conseguirá exercer o seu papel se não tiver subsídios necessários para 

isso. Familiaridade, motivação e preparação, ou seja, é preciso ofertar subsídios para que os 

professores e gestores possam potencializar os recursos pedagógicos das TDIC, planejando 

estratégias de ensino e criando situações de aprendizagem significativas, construindo assim o 

conhecimento de forma interativa, útil, agradável e prazerosa. 
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2 A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O EDUCADOR NA ERA DIGITAL 

 

 Trabalhar com as TDIC de forma interativa requer dos docentes a apropriação de 

novos conhecimentos e reflexões sobre questões que dizem respeito ao atual papel da escola e 

dos professores e quais são as intervenções necessárias para adequação ao contexto 

contemporâneo da era digital. 

 A implantação da informática na educação, segundo a proposta de mudança 

pedagógica exige uma formação bastante ampla e profunda dos educadores. Conforme 

Valente (1999, p. 25-26) “Não se trata simplesmente de criar condições para o professor 

dominar o computador ou os seus software, mas de auxiliá-lo a desenvolver conhecimento 

sobre o próprio conteúdo e sobre como o computador pode se integrado ao desenvolvimento 

desse conteúdo”. 

 De acordo com Mello (2000) “não é possível vivenciar na prática aquilo que se 

desconhece, tampouco é possível promover aprendizagem de conteúdos que não se domina, 

que não se teve a oportunidade de construir”. 

 Antes da implantação das novas tecnologias digitais na prática pedagógica do 

professor, faz-se necessário que ele passe por uma capacitação, para poder operar os 

equipamentos de forma correta e incremente metodologias adequadas na utilização dessas 

ferramentas. Além disso, é preciso que os educadores se disponham a participar de cursos e 

formações, estando abertos às mudanças, para que possam se atualizar e melhorar a sua 

prática de ensino diante das TDIC. 

 É um fato que grande parte dos professores que está em sala de aula não teve em sua 

formação inicial inserida na grade curricular do ensino superior, disciplina que os 

preparassem para lidar com os recursos das tecnologias digitais, sendo esse um dos aspectos 

que geram possíveis inseguranças. 

 Infelizmente, ainda existem professores com receios que as TDIC possam vim a 

“substituí-los”, utilizando argumentos de que a tecnologia está ainda muito distante da escola 

e que não há recursos pedagógicos destinados ao uso em sala de aula. Argumentos que estão 

possivelmente ultrapassados e não servem mais como desculpas para a não incorporação das 

TDIC nas suas práticas pedagógicas. É preciso superar barreiras e apropriar-se de 

metodologias que insiram os recursos tecnológicos dentro e fora do ambiente escolar. 

 O professor como agente de transformação precisa estar aberto às mudanças e às 

novas realidades. É inconcebível que os educadores do século XIX ainda estejam com 
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pensamentos do século passado e pautados na educação bancária, como destacou Freire 

(1997), onde o professor é o detentor total do conhecimento e apenas transfere saberes.  

 Para que as tecnologias tornem o processo educativo mais interessante e dinâmico é 

necessário potencializá-la, pois requer um novo cenário educacional onde as redes interativas 

criem inúmeras possibilidades de aprendizagem de formas inovadoras e colaborativas.  

 De maneira geral, as TDIC, devem ser trabalhadas de forma a melhorar as práticas 

pedagógicas na sala de aula. Gomes; Gandra (2010, p. 1003) aborda que: 

 [...] no que diz respeito à aprendizagem por meio do computador, tal 

afirmativa justifica-se uma vez que as tecnologias utilizadas como suporte 

para educação são amplamente valorizadas por favorecerem a interação entre 
os sujeitos, a elaboração de atividades colaborativas e, por conseguinte, a 

construção do conhecimento. 

 

Com base nessa construção, ainda há a necessidade de capacitação do uso das TDIC 

por parte dos professores, por que hoje esses instrumentos estão cada vez mais inseridos na 

educação e tornaram-se um diferencial. 

Nesse sentido, Coelho Neto (2009, p. 40), argumenta que: 

 

[...] o contexto do ensino apresenta a necessidade do uso de maior 

criatividade, não se limitando à transmissão de conteúdos pontos, de 
fórmulas a serem memorizadas, mas antes desenvolvendo a capacidade 

exploratória dos alunos. Com a utilização da Informática na Educação como 

um auxiliador no processo de ensino e de aprendizado, pode-se ministrar 

conteúdos de modo a utilizar meios de ensino de forma mais atraentes e 
acessível.  

 

Cabe ao professor e a equipe escolar a importante missão de escolher adequadamente 

quais tecnologias digitais da informação e comunicação, quais recursos didáticos e qual a 

melhor metodologia a ser aplicada para promover a integralização do currículo escolar, num 

aprendizado efetivo, que traduza as necessidades de formação do educador no contexto atual.  

Um dos grandes desafios com que a educação se depara nos dias de hoje é a 

incorporação às TDIC à prática pedagógica.  Há necessidade da mudança de paradigmas e 

quando se trata de mudanças, nem sempre é fácil lidar com elas, principalmente dentro do 

ambiente escolar onde há um grande número de pessoas envolvidas. As formações 

continuadas diferenciadas talvez possam ser o caminho para realização de tais mudanças tão 

necessárias, pois a postura a ser adotada pelos profissionais da educação em relação aos 

recursos e ambientes de aprendizagem, utilizando as tecnologias digitais que precisam ser 

condizentes e estar em plena sintonia com as novidades contemporâneas e demandas sociais. 
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Antes, professores tinham o domínio do conhecimento em suas bibliotecas pessoais, 

enciclopédias, revista, material impresso. Atualmente dispõe de um acervo riquíssimo ao 

navegar na Internet. Mas da mesma forma, os seus alunos dispõem dos mesmos recursos e o 

que vai diferenciar um do outro é como tais recursos serão utilizados, o que pode ou não ser 

consideradas fontes confiáveis de pesquisa e de saber. Notadamente, ainda há muitos 

estudantes que por falta e orientação ou despreparo utilizam as fontes de pesquisa da Internet 

simplesmente para executar o Ctrl c e o Ctrl v, os famosos comandos de copiar e colar.  

De acordo com Valente (1998), o computador é uma ferramenta que pode auxiliar o 

professor a promover aprendizagem, autonomia e criatividade do aluno. O docente precisa ser 

um pesquisador e repensar a sua formação continuada levando em conta o novo perfil dos 

alunos e os recursos tecnológicos disponibilizados na escola. 

O professor é um eterno aprendiz e agora com acesso a inúmeras fontes e sites de 

pesquisa pertinentes à sua área de conhecimento, disciplina e nível de ensino se abriram novos 

horizontes.  Apesar de existirem ainda muitas dificuldades das pessoas de lidar como os 

aparatos tecnológicos, é preciso que o professor reserve o seu tempo para aprender a aprender 

a utilizar tais recursos com fins pedagógicos. Por isso, é de fundamental importância que os 

recursos pedagógicos, muito ricos, disponibilizados graças as TDIC estejam integrados as 

suas práticas, sendo necessário dominá-los de forma adequada para aperfeiçoar a sua 

utilização. 

A função e responsabilidade do professor mudaram e ele precisa ter consciência disso, 

não está ameaçado, mas precisa se adequar às novas realidades da sociedade do 

conhecimento. Sua resistência tem muito a ver com a insegurança, o receio de estar sendo 

superado, devendo assim assumir o papel de mentores e instigadores das novas formas do 

aprender e do conhecer. 

Mercado (1999) defende que os professores são facilitadores deste processo educativo, 

e o trabalho destes não poderá mais ser concebido isoladamente, mas em conjunto como os 

colegas e a partir de preposições mais amplas que extrapolam os limites de uma disciplina ou 

sala de aula. 

É preciso que os educadores estejam antenados com os avanços tecnológicos e para 

que se permita que os alunos se apropriem e explorem os recursos das TDIC depende do 

impulso dado pelo professor nas aulas. A reestruturação do currículo e o trabalho em parceria 

com as demais disciplinas são primordiais, a informática não pode ser uma disciplina isolada 

como foi concebida no início de sua implantação nas escolas. A escola quando ofertava a 
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disciplina não tinha parâmetros para norteá-la, era desvinculada de um propósito maior e 

atrelava-se a tarefas mais simples como digitação de texto, criação de planilhas e acesso 

básico a Internet, ou seja, como uma nova e bem equipada máquina de escrever. 

No contexto atual é necessário que a escola e seus educadores trabalhem alicerçados 

na construção de um processo educativo onde a interatividade garanta estratégias de 

aprendizagem prazerosa e significativa valorizando todas as dimensões humanas. O ser 

humano é plural e a coletividade e interação entre educadores e educandos são elementos 

marcantes para assegurar a nova configuração contínua e mútua do cenário educacional.  

O professor precisa ter maior flexibilidade, humildade e disposição para aprender 

também com seus alunos, para que possam se unir em redes digitais e construir redes de 

aprendizagem. Para progredir, o professor dever ser um aluno constante, não só com o 

objetivo de buscar conhecimento, mas também para perceber a perspectiva dos seus alunos: 

 

Quando pensamos em educação costumamos pensar no outro, no aluno, no 

aprendiz e esquecer como é importante olharmo-nos os que somos 
profissionais do ensino como sujeitos e objetos também de aprendizagem. 

Ao focarmo-nos como aprendizes, muda a forma de ensinar. Se me vejo 

como aprendiz, antes do que professor, me coloco numa atitude mais atenta, 

receptiva, e tenho mais facilidade em estar no lugar do aluno, de aproximar-
me a como ele vê, a modificar meus pontos de vista. (MORAN, 2007) 

 

A atual sociedade da informação e do conhecimento exige mudanças importantes na 

educação de acordo com Moran (2006). Entre elas, o autor aponta como uma das mais 

importantes àquelas provocadas por educadores maduros tanto intelectualmente como 

emocionalmente, curiosos, entusiasmados, abertos, que saibam motivar e dialogar. Para ele, o 

educador autêntico é humilde e confiante, mostra o que sabe e está atento ao que não sabe. E 

seus alunos precisam ser motivados, tendo a curiosidade atiçada, tornando-se interlocutores 

lúcidos e parceiros de caminhada do professor educador. 

Valente (1999) atenta para o fato de que o espaço e o tempo escolar precisam ser 

repensados, as mudanças pedagógicas dependem de mudança na organização escolar, da 

dinâmica da sala de aula, do papel do professor e dos alunos na relação com o conhecimento.  

 

A sala de aula deve deixar de ser o lugar de carteiras enfileiradas para se 

tornar um local em que o professor e alunos podem realizar um trabalho 

diversificado em relação ao conhecimento. O papel do professor deixa de ser 
o de “entregador” de informação, para ser o de facilitador do processo de 

aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, de ser um simples receptáculo 

das informações, para ser ativo aprendiz, construtor do seu conhecimento. 
Portanto, a ênfase da educação deixa de ser a memorização da informação 
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transmitida pelo professor e passa a ser a construção do conhecimento 

realizada pelo aluno de maneira significativa, sendo o professor o facilitador 

desse processo de construção. (VALENTE, 1999, p. 8) 

 

No conjunto de possibilidades que são ofertadas aos alunos como acesso ao 

conhecimento e que podem influenciar em sua formação escolar, pode-se ressaltar que: 

 
Ocorre que as novidades tecnológicas de informação e comunicação 

mudaram nossas vidas, e por isso cada vez mais pessoas têm passado a se 

preocupar em mudar a vida das mídias. Embora os antigos fanzines e jornais 

comunitários já fossem feitos nessa perspectiva, a proliferação de rádios e 
TVs comunitárias, sites, blogs, fotologs, vlogs e o uso maciço de espaços de 

compartilhamento de produções midiáticas, como o You Tube, são sinais 

desta crescente necessidade de expressão pública e apropriação do espaço 
midiático. Aponta também para a ampliação de alternativas à grande mídia, 

possibilitada pelas novas tecnologias digitais de informação e comunicação. 

Por outro lado também é importante enxergar a explosão do uso de mídias 
para a comunicação interpessoal. Os múltiplos usos dos celulares (para troca 

de mensagens de texto, fotos e vídeos, além da tradicional conversa por voz 

já existente anteriormente nos telefones fixos) e computadores (MSN, Orkut, 

emails, telefonia por IP, chats, etc.) demonstram a incorporação das novas 
mídias ao cardápio comunicacional dos brasileiros, em especial dos mais 

jovens. (BELLONI, 2005, p. 28). 

 

Outro aspecto inserido nesse contexto diz respeito à influência da utilização de mídias 

comunicativas em sala de aula, as redes sociais acabaram por globalizar a forma como os 

alunos se comunicam, se socializam e trocam conhecimentos. É importante refletirmos como 

as instituições de ensino tem tirado proveito dos recursos de comunicação e interação hoje 

presentes na web 2.0. Salienta-se que, para que os docentes possam utilizar ferramentas e 

aplicativos com Facebook, Twitter, Whatsapp, You Tube, entre outras é preciso que estejam 

preparados para lidar com novas situações interativas.  

Ainda sobre este novo conceito de mídias sociais, presentes na web 2.0, Lévy (1999) 

vai tratar como ciberespaço este conjunto de novas ferramentas capazes de permitir a 

comunicação/interação através da Internet. Segundo este mesmo autor, o ciberespaço, 

também denominado de “rede” é o novo meio de comunicação que surge na Internet. O termo 

especifica não apenas a rede em si, mas toda a gama de informações que ela abriga, assim 

como as pessoas que navegam e alimentam esta rede. 

A emergência do ciberespaço demonstra de uma forma geral uma evolução da 

civilização (LÉVY, 1999). Assim, negar a existência (e a importância) de novas tecnologias 

(neste caso, das mídias sociais) é não só perigoso, mas prejudicial à forma como hoje nos 

relacionamos. As TDIC é uma realidade na qual as instituições de ensino podem e devem se 
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apropriar, visando sempre à melhoria da qualidade da educação, pode-se observar os diversos 

benefícios que o uso das tecnologias digitais em especial das mídias sociais, proporciona ao 

ambiente educativo desde que trabalhadas de forma apropriada, ou seja, com docentes aptos a 

lidarem com as suas peculiaridades e especificidades. 

 Considerando as dificuldades que se apresentam quanto à utilização de mídias sociais 

e a formação do educador para o uso de tais ferramentas, Mercado, comenta que 

 

Na formação de professores, é exigido dos professores que saibam incorporar e 
utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem, exigindo-se uma nova 

configuração do processo didático e metodológico tradicionalmente usado em 

nossas escolas nas quais a função do aluno é de mero receptor de informações e 
uma inserção crítica dos envolvidos, formação adequada e propostas de projetos 

inovadores. (MERCADO, 1999, p. 12) 

 

 Moran (2009, p. 23) comenta que “Aprendemos quando interagimos com os outros e 

com o mundo, e depois quando interiorizamos, quando nos voltamos para dentro, fazendo 

nossa própria síntese, nosso reencontro do mundo exterior com a nossa reelaboração pessoal”. 

Assim, a formação docente necessita privilegiar a aquisição de competências e 

habilidades que sejam capazes de proporcionar a compreensão, utilização, produção crítica 

para utilização das TDIC por parte dos professores. O processo de ensino-aprendizagem 

potencializará desde que os docentes estejam preparados para o uso adequado de tais 

instrumentos, transformando essas em ferramentas que socializam a informação e o 

conhecimento.   
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4 PRINCIPAIS PROGRAMAS E RECURSOS TECNOLÓGICOS 

DISPONIBILIZADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

A SEE-PE conta atualmente com 1.050 escolas, com cerca 650 mil estudantes e 40 mil 

professores. Tem investindo consideravelmente na implantação dos recursos tecnológicos nas 

escolas públicas nos últimos anos. Vários procedimentos/ações foram realizados tais como a 

substituição de computadores antigos por outros mais modernos nos laboratórios de 

informática, a distribuição de tablets educativos para os alunos do Ensino Médio, a instalação 

da banda larga para as escolas com acesso liberado; distribuição de notebook para professores 

e técnicos, implantação do SIEPE, entre outros investimentos. 

Os programas, equipamentos e ferramentas disponibilizadas na Rede Pública Estadual 

são de grande utilidade para o incremento de práticas pedagógicas inovadoras, dentre as ações 

e encaminhamentos dados. No que tange ao uso das TDIC, pode-se elencar várias que serão 

mencionadas nos próximos parágrafos.  

Em 2011, a SEE-PE deu início a uma profunda mudança nos processos de ensino e 

aprendizagem ao introduzir ferramentas tecnológicas na sala de aula, no ambiente escolar e na  

própria SEE-PE, objetivando  potencializar as atividades pedagógicas e técnicas e melhorar as 

condições de trabalho da equipe gestora, os professores, o pessoal técnico e de apoio, dando 

assim condições para acesso às novas tecnologias digitais e simplificação de suas rotinas 

diárias.  

Entre as estratégias de inclusão digital  desenvolvidas pela SEE-PE estão os seguintes 

projetos: notebooks para os professores efetivos da educação básica; Internet banda larga e 

Wi-Fi; data show multimídia para todas as salas de aula, microfone para professores; 

quiosque multimídia para as bibliotecas; computador móvel; tablets para os estudantes do 

Ensino Médio dos 2º e 3º anos, além de diversos programas visando a inclusão digital de 

forma sistematizada. 

 

4.1 PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO 

 

Através da Lei 13.686, de 11 de dezembro de 2008, o Governo de Pernambuco 

concedeu um incentivo financeiro através de um abono no valor de R$ 2.300,00 para os 

professores efetivos adquirirem notebooks e acessórios para utilização em suas práticas 

administrativas e pedagógicas. Considerado um dos primeiros passos dados pela SEE-PE para 
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inclusão digital, o lançamento da primeira edição aconteceu em 2009, o Programa Professor 

Conectado, que contemplou com um notebook para cada um dos 26 mil professores efetivos 

da rede estadual de ensino. 

Em 2011, foi lançada pela SEE-PE a segunda edição do Programa, sendo entregues 

notebooks para mais três mil novos professores efetivos, bem como técnicos educacionais e 

psicólogos escolares. A finalidade do programa era promover a inclusão digital e incentivar o 

uso de programas educacionais adquiridos pela SEE-PE na sala de aula.  

Na época o programa foi bastante criticado, uma vez que não disponibiliza de acesso 

gratuito a Internet, além do alto custo do equipamento. Apesar dos notebooks serem entregues 

com o software educacional Educandus instalado, a utilização dessa ferramenta em sala de 

aula foi considerada muito baixa, conforme comprovação no decorrer desta pesquisa. 

De forma, o fornecimento do equipamento tecnológico aos professores sem os 

subsídios e a preparação dos mesmos para sua eficaz utilização não se configura como 

inclusão digital. Salientando que desde 2011 nenhum notebook foi distribuído e alguns desses 

aparelhos já estão obsoletos e em desuso.  

 

4.2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO - SIEPE 

 

Medida marcante foi consolidada com a Portaria SEE nº 4636, de 05 de julho de 2011, 

que definiu a implantação do SIEPE nas escolas da Rede de Ensino Estadual de Pernambuco e 

estabeleceu os seguintes objetivos: 

Elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, em 
direção à meta estabelecida para 2021 e do efetivo acompanhamento do 

Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco – IDEPE, instituído 

em 2008; Coletar dados e gerenciar informações, que contempla um 
ambiente de Gestão de Rede de Ensino, um ambiente e Gestão de Programas 

Educacionais e um ambiente Pedagógico, utilizando a rede mundial de 

computadores; Proporcionar uma rede Integrada, através do SIEPE, voltada 
para a comunidade educacional em um único ambiente colaborativo 

(estudantes, educadores, pais e responsáveis, gestores e comunidade 

escolar); Assegurar à Rede de Ensino acesso às tecnologias da informação e 

da comunicação, de gestão de projetos e programas e gestão do 
conhecimento permitindo a interatividade, conectividade, mobilidade e 

segurança das informações; Monitorar os indicadores estabelecidos para os 

programas/ações da SE-PE no orçamento anual, bem como os indicadores 
educacionais utilizados pelo MEC para divulgar a eficiência dos sistemas 

educacionais (Portaria SE nº 4636, de 05 de julho de 2011, p.13).  

 

A SEE-PE conclui em 2012, a primeira etapa da implantação do SIEPE que tem como 

objetivo informatizar todos os processos educacionais relacionadas à vida escolar dos 
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estudantes, à vida funcional dos professores e demais servidores e colaboradores, bem como 

as informações relativas à rede física, equipamentos, mobiliários, cumprimento do calendário 

letivo, do currículo escolar, boletim pedagógico, além do diário digital. 

Ao entrar no site é possível realizar cadastro com login e senha ter acesso à ferramenta 

que facilita e permite aos professores, pais, alunos e funcionários administrativos a diversas 

informações no que tange a vida escolar e funcional das escolas estaduais de Pernambuco, 

como horários de aulas, lançamentos de notas, boletins, acompanhamento de frequência vida 

funcional, distribuição de carga horária, entre outros, além de consultas gerenciais e 

operacionais dos módulos alunos, escolas e servidores, salientando que há acesso restrito para 

cada categoria de usuário. 

O SIEPE consolida-se em ferramenta gerencial e pedagógica ao possibilitar o 

gerenciamento de rotinas e de conteúdos pedagógicos. Torna-se, também, importante 

mecanismo social ao disponibilizar para os pais informações seguras em tempo real sobre o 

desempenho escolar de seus filhos, bem como o acesso às informações sobre as condições e 

funcionamento da escola.   

Vale ressaltar que a função “Diário Digital do SIEPE” está disponibilizada somente 

para algumas escolas, ainda não é utilizada por todas as escolas da rede, uma vez que o acesso 

a internet é uma das dificuldades apontadas por professores e gestores para não adoção. 

Além de todas as funções já mencionadas, é possível realizar a migração das 

informações do SIEPE para o Educacenso, o sistema de Censo Escolar do MEC, facilitando 

assim as tarefas administrativas das secretarias escolares. 

Através dos dados levantados no SIEPE a SEE-PE acompanha a situação de todas as 

escolas da rede. O sistema corrobora com a inclusão digital, o ambiente colaborativo cria uma 

cultura tecnológica gerando maior interação entre a comunidade, escola e Secretaria. 

Salienta-se que desde a sua implantação o sistema vem anualmente sofrendo 

alterações e se tornando cada vez mais eficaz, confiável e preciso, criando novas funções que 

facilitam ainda mais seu manuseio e utilização. O SIEPE tem uma excelente aceitação pela 

comunidade escolar e com inúmeros acessos diários, principalmente pelos gestores, 

professores e administrativos. 

 

 

Figura 1– Página do Portal SIEPE 
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Fonte:  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Educação de PE, 2012. 

Fonte: Secretaria de Educação de PE, 2016. 

 

4.3 PROGRAMA ALUNO CONECTADO 

 

A Lei nº 14.546, de 21 de dezembro de 2011, instituiu no âmbito das unidades 

públicas de ensino do Estado de Pernambuco o Programa Aluno Conectado, distribuindo 

gratuitamente cerca de 250 mil tablets/PCs, nos anos 2012 e 2014, aos estudantes do 2º e 3º 

anos do Ensino Médio, para serem utilizados como ferramenta de apoio pedagógico dentro e 

fora da sala de aula. Segundo a SEE-PE os investimentos para aquisição dos tablets/PCs, 

chegaram a R$ 182 milhões.  

Os equipamentos vinham com programas educacionais das diversas disciplinas, 

clássicos da literatura brasileira, além de livros utilizados nas questões do Enem e de 

vestibulares, onde é possível também acessar simulados. Cumprindo todos os termos do 
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contrato de comodato, assinado no ato do recebimento do equipamento, dentre eles não ter 

sido reprovado em nenhum ano do Ensino Médio, passaria a ser propriedade dos alunos. 

Desde 2015, nenhum tablet/PC foi distribuído, a justificativa apresentada por parte do 

Governo o da suspensão do programa foi a crise na economia nacional. 

Assim como o Programa Professor Conectado, o Programa Aluno Conectado 

apresentou uma série de dificuldades que impossibilitou o bom uso da ferramenta tecnológica 

no âmbito da sala de aula. 

 

Figura 2– Tablet/PC do Programa Aluno Conectado. 

 

 

Fonte: Secretaria de Educação de PE, 2012. 

 

4.4 CONCURSO PROFESSOR AUTOR 

 

Outra iniciativa da SEE-PE é a realização anual do Concurso Professor Autor, cuja 

finalidade é de premiar os professores que produzem material de apoio inovador para o 

Ensino Fundamental e Médio. O concurso Professor Autor tem o objetivo de incentivar o 

aperfeiçoamento dos profissionais através do estímulo à produção de material didático para 

uso como recurso pedagógico por docentes e discentes da rede. 
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As aulas inovadoras vencedoras do concurso passam a serem disseminadas novas 

formas de transmitir informações para os estudantes, principalmente em sala de aula, por meio 

do uso de apresentação multimídia.  

O concurso visa selecionar materiais de apoio multimídia produzidos pelos professores 

para o Ensino Médio (1º ao 3º anos) e Fundamental II (6º ao 9º anos). Os conteúdos 

selecionados contemplam todas as disciplinas e aborda conteúdos da matriz curricular vigente 

e são disponibilizados em banco de dados virtuais para acesso por docentes e estudantes. Os 

trabalhos contemplados recebem premiação de R$ 1.000,00  reais em dinheiro depositado em 

conta corrente por cada conteúdo apresentado, podendo o professor ser premiado com vários 

trabalhos. 

 

4.5 PLATAFORMA MISSÃO UNIVERSITÁRIO (MISSU) 

 

Tendo como principal objetivo apoiar o planejamento e as práticas pedagógicas, novos 

insumos tecnológicos foram disponibilizados e em 2015, outra parceria foi firmada entre a 

SEE-PE e a Mind Lab, empresa de tecnologia desenvolvedora de projetos pedagógicos. Com 

a implantação da plataforma Missu, cerca de 140 mil estudantes do último do ensino médio, 

da Educação de Jovens e Adultos e do Programa Travessia, além de professores e gestores da 

rede foram beneficiados com uma ferramenta de estudos online para o Enem. 

A Missu é uma plataforma que oferece recursos gratuitos com simulados, orientação 

para carreira e um programa de recompensas para motivar os vestibulandos e prepará-los para 

a vida universitária. Para ter acesso ao sistema foram distribuídos „cartões presentes‟ com a 

chave de acesso que deu este suporte pedagógico durante o ano de 2015.  A ferramenta 

possibilitou aos jovens se conectarem no tempo livre, além de poder ser acessada em 

computadores, smartphones e tablets. 

Em 2016 foram distribuídas senhas para os estudantes terem acesso a plataforma 

gratuita, com a possibilidade de realizar treinos diários, no lugar e a hora que achassem 

melhor. Fazendo simulados na plataforma era possível ter ideia da nota que se obteria no 

Enem, pois eram utilizados os mesmos parâmetros de pontuação do Exame Nacional. 

 

4.6  PORTAL ESCOLA CONECTADA 
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O Portal Escola Conectada disponibiliza mais de oito mil conteúdos exclusivos, 

abrangendo todas as disciplinas educacionais de todos os anos do Fundamental e Médio, com 

o objetivo de facilitar o acesso de educadores, escolas e redes de ensino a materiais educativos 

de base tecnológica, de forma a enriquecer e dinamizar as práticas pedagógicas.  A plataforma 

de busca é gratuita reunindo objetos e recursos digitais voltados a apoiar processos de ensino  

aprendizagem dentro e fora da sala de aula com dinamismo e interatividade, como também 

apoiar alunos que querem aprofundar seus estudos, bem como familiares preocupados em 

acompanhar a educação de seus filhos. 

O programa é desenvolvido pelos Institutos Natura, Inspirare e Telefônica, em 

parceria com a SEE-PE, disponibilizando também aos que acessam jogos, livros digitais, 

áudios, vídeos, aplicativos, mapas, infográficos, entre outros recursos. A plataforma deve 

continuar ampliando o seu acervo, por meio da contribuição dos próprios usuários, que 

poderão enviar sugestões de objetos, preenchendo um formulário disponível no site. 

O objetivo da plataforma é dar suporte para as práticas pedagógicas dos professores, 

promovendo o uso qualificado das tecnologias com vistas á melhoria da educação e em 

sintonia com o novo perfil da sociedade contemporânea e do aluno do século XXI. 

Figura 3– Portal Escola Conectada. 

 

Fonte: Secretaria de Educação de PE, 2016 

 

4.7 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD 
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Outra iniciativa da SEE-PE é a Educação a Distância – EAD, que vem crescendo 

consideravelmente em virtude da demanda por uma mão de obra qualificada que levam os 

jovens a apostar nessa nova forma de profissionalização, com cerca de 14.000 estudantes 

matriculados nos curso técnicos EAD, segundo a SEE-PE é o maior programa de educação de 

ensino a distância do Brasil, essa modalidade de ensino permite que, por meio da plataforma 

online, o acesso à informação e a formação acadêmica sejam facilitados. 

Também faz parte da metodologia do EAD, a oferta de 63 polos presenciais 

distribuídos em 50 municípios, obedecendo à política estadual de interiorização do 

desenvolvimento. Os polos são equipados com laboratórios de informática e biblioteca virtual 

com tablets à disposição dos estudantes semana inteira. Para o aprendizado se dar de maneira 

contínua, semanalmente, os alunos têm provas presenciais, realizadas exclusivamente nos 

polos. 

Os cursos de ensino técnico são ofertados nas áreas de Administração, Biblioteca, 

Informática, Logística, Multimeios Didáticos, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho, 

Restaurante e bar e Recursos Humanos, em todos os polos do Estado, desde 2010. 

 

4.8 NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL – NTE 

 

Uma importante fonte de apoio disponibilizada para dar suporte aos docentes em 

relação ao uso pedagógico das TDIC é o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE),  

ambientes computacionais com equipe interdisciplinar de professores multiplicadores para dar 

formação contínua aos professores e assessorar escolas da rede pública em todo Brasil. 

O público-alvo são os professores, equipe diretiva, funcionários de todas as escolas 

que possuem Laboratório de Informática. Dentre suas principais funções, pode-se destacar: 

sensibilização e motivação das escolas para a incorporação da tecnologia de informação e 

comunicação no seu Projeto Político Pedagógico (PPP),  estruturação do um sistema de 

formação continuada para professores no uso das TDIC, desenvolvimento de modelos de 

capacitação que privilegiem a aprendizagem cooperativa e autônoma, possibilitando aos 

professores a oportunidades de intercomunicação e interação com especialistas  visando a 

transformação das práticas pedagógica docentes. 

No decorrer da pesquisa, identificar-se-á como o NTE vem sendo frequentado pelos 

docentes e se está cumprindo com os seus objetivos na preparação dos professores para 
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utilização de forma autônoma e independente, possibilitando a inserção das TDIC nos 

processos pedagógicos.  
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5 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

 

Com o intuito de analisar quais as perspectivas de inclusão digital relacionada à 

inserção das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na prática docente em 

escolas de públicas estaduais de Ensino Médio de Petrolina - Pernambuco, apresentamos a 

seguir o percurso metodológico da presente pesquisa. 

Para que se dê início às análises do objeto de estudo, faz-se necessário esclarecer as 

formas pelas quais foram utilizadas e como foram captadas as fontes, procedimentos, 

processos envolvidos na pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 157) a pesquisa pode ser considerada “um 

procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais.” Através do emprego de métodos científicos é possível procurar verdades, 

descobrindo resposta para os problemas pesquisados. 

Definem o ainda o método científico como 

(...) o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e 
verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista. (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 83) 

 

Nesta pesquisa, adotamos uma abordagem metodológica quantitativa e qualitativa, 

pois buscamos compreender o fenômeno a partir dos aspectos subjetivos e objetivos, 

analisando o problema dentro do contexto no qual está inserido. 

 
A pesquisa quantitativa não deve ser oposta à pesquisa qualitativa, mas ambas 

devem sinergicamente convergir na complementaridade mútua sem confinar 

os processos e questões metodológicas a limites que atribuam os métodos 
quantitativos exclusivamente ao positivismo ou os métodos qualitativos ao 

pensamento interpretativo (fenomenologia, dialética, hermenêutica) 

(CHIZZOTTI, 2001, p. 34). 

 

Para Minayo (1994) “a diferença entre quantitativo-qualitativo é de natureza”. 

Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatísticas apreendem dos fenômenos apenas 

a região “visível, ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa aprofunda-se 

no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações,  médias e estatísticas. Para Goode e Hatt (apud RICHARDSON 1999, 

p.79), 
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a pesquisa moderna deve rejeitar com uma falsa dicotomia a separação entre 

estudos qualitativos e quantitativos, ou entre o ponto de vista estatístico e 

não estatístico. Além disso, não importa quão precisas sejam as medidas, o 

que é medido continua a ser uma qualidade.  
 

Com relação ao tipo, esta pesquisa é classificada como exploratória e descritiva. A 

pesquisa é exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vista 

a torná-lo explícito ou construir hipóteses. De acordo com Gil (1991), a pesquisa exploratória 

envolve levantamento bibliográfico; entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Por sua 

vez a pesquisa descritiva envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

questionários e observação sistemática, além disso, permite levantar opiniões, atitudes e 

crenças, em relação práticas dos docentes pesquisados.  

E dessa forma, este estudo foi desenvolvido utilizando, também, pesquisa bibliográfica 

a partir de referências publicadas em livros, periódicos, sites de busca da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), trabalhos acadêmicos e dissertações 

de mestrado publicadas no Portal do Domínio Público. Considerado método eficiente para 

fornecer ao pesquisador a bagagem teórica de conhecimentos que o capacita para produção de 

trabalhos originais.  

De acordo com Vergara (2003, p. 48), “a pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais e 

redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. 

A revisão de literatura resultou do processo de levantamento análise do que já foi 

publicado sobre o tema TDIC e práticas docentes e permitiu o mapeamento de quem já 

escreveu e o que já foi escrito sobre o tema da pesquisa. 

Os materiais selecionados para leitura foram analisados e fichados. O fichamento 

reuniu informações necessárias e úteis à elaboração do texto final. As fichas foram 

bibliográficas, de citações, resumos e esboços. 

A população pesquisada foram 45 docentes em regência de classe de três escolas 

públicas estaduais de Ensino Médio da Educação Básica do Ensino regular, integral e semi-

integral da cidade de Petrolina-PE. 

Através da utilização do Portal SIEPE, no item consulta gerenciais, é possível 

visualizar a situação das escolas estaduais do Pernambuco, realizando uma filtragem do 

município de Petrolina, e obter-se o resultado das duas categorias escolas da zona urbana 
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(sede) e da zona rural (projetos de irrigação), sendo no total de 44 escolas, assim distribuídas: 

27 escolas na zona urbana e 17 escolas na zona rural da cidade.  

Diante desse perfil, foram objetos dessa pesquisa somente as escolas que ofertam 

prioritariamente o Ensino Médio. Desde 2011, o Governo do Estado de Pernambuco vem 

implantando gradativamente através da Portaria SEE-PE nº 397, o reordenamento da rede de 

ensino, separando as escolas por modalidades de Ensino Fundamental e Médio. 

Na sede do município de Petrolina, temos seis escolas que atendem exclusivamente 

aos alunos do Ensino Médio, sendo uma do ensino regular e cinco Escolas de Referência em 

Ensino Médio (EREMs) com regimes integral e semi-integral.  

Mesmo com o reordenamento da rede ainda há escolas do ensino regular que possuem 

as duas modalidades de Ensino Fundamental e Médio, sendo o foco da pesquisa as escolas 

com o maior número de alunos matriculados no Ensino Médio, pertencentes à zona urbana, 

uma vez que por questões de deslocamento do pesquisador se tornou inviável à realização da 

pesquisa nas escolas da zona rural. 

O primeiro passo dado foi o levantamento da situação funcional das três escolas como 

infraestrutura, caracterização, número de alunos matriculados, número de turmas do 1º, 2º e 3º 

anos em funcionamento em 2016 e quantitativo de professores que atendem essa demanda,  

dados estes coletados através do SIEPE e que foram de grande valia no decorrer da pesquisa. 

De posse destas informações, com o objetivo de compreender melhor o objeto deste 

estudo e buscar subsídios mais consistentes para tal fim, aconteceram visitas às respectivas 

unidades de ensino para apresentação da proposta dessa pesquisa, viabilização e aplicação de 

questionários.  

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, utilizamos como instrumento de 

pesquisa o questionário adotado para obtenção de informações sobre o assunto ou problema e 

a observação direta. O questionário constou de uma série ordenada de perguntas a ser 

respondida pelo informante com objetividade, limitado em sua extensão, com perguntas 

abertas, fechadas e de múltipla escolha, acompanhado de instruções para seu preenchimento, 

ressaltando a importância da participação de cada respondente. 

Conforme alertou TRIVIÑOS (1987, p. 137), existem três tipos de questionários: 

aberto, fechado e misto: o questionário aberto é aquele que propõe questões de respostas 

abertas, proporcionando respostas de maior profundidade, dando ao pesquisado uma liberdade 

de resposta. No entanto, a interpretação e o resumo deste tipo de questionário são mais 

difíceis, uma vez que se podem obter vários tipos de respostas.  Já o tipo fechado tem na sua 
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construção, questões de respostas fechadas, em geral alternativas a serem marcadas, 

permitindo obter respostas que facilitam o tratamento e análise dos dados, exigem menor 

esforço por parte dos sujeitos aos quais é aplicado.  

O tipo de questionário  escolhido para esta pesquisa foi o misto, como o próprio nome 

indica, é o que apresenta questões abertas e fechadas.  É fácil perceber pela análise dos dados 

que os professores preferem responder as questões fechadas e as abertas são mais propicias a 

ficaram em branco. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS PESQUISADAS 

 

A pesquisa foi realizada em três escolas da rede pública estadual todas localizadas na 

jurisdição da GRE do Sertão do Médio São Francisco, na cidade de Petrolina-PE. Os critérios 

utilizados para seleção das escolas são: 

a) Serem escolas com realidades e comunidades diferenciadas. 

b) Fazer parte da zona urbana do município sede da regional, visando facilitar o acesso 

para o levantamento dos dados e aplicação dos questionários de pesquisa. 

c) Serem escolas de regimes e modalidades diferenciadas.  

 

As escolas pesquisadas serão identificadas ao longo da dissertação como Escola 1, 

Escola 2 e Escola 3.  A princípio, os gestores das referidas escolas permitiram a identificação 

das mesmas no trabalho, mas ao serem solicitados a assinarem uma autorização por escrito, 

optaram pela não identificação. 

Para melhor entender os objetos de pesquisa, apresenta-se a seguir nos Quadros 1 a 5 

as indicações das principiais características das escolas pesquisadas.    

 

Quadro 1: Síntese de classificação das escolas quanto as características mencionadas nos 

critérios de seleção. 

CARACTERÍSTICAS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

PORTE MÉDIO GRANDE GRANDE 

REGIME REGULAR INTEGRAL SEMI-INTEGRAL 

ENSINO FUNDAMENTAL SIM NÃO NÃO 

ENSINO MÉDIO SIM SIM SIM 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis no SIEPE, 2016. 
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O Quadro 1 apresenta o perfil das escolas identificando suas características principais. 

Segundo dados disponíveis no SIEPE, a primeira escola é do regime Regular com turmas do 

Ensino Fundamental e Médio e carga horária semanal de 25 horas aulas, com matriz 

curricular correspondendo a 800 horas anuais.  Conforme Lei nº 12.944 de 16 de dezembro de 

2005 é considerada de médio porte a escola que possui mais de 801 e menos de 1600 alunos.  

A Escola 2 funciona no Regime Integral com a carga horária de 45 horas aulas 

semanais, com professores e estudantes presentes, em tempo integral, durante os cinco dias da 

semana, totalizando anualmente uma matriz curricular de 1800 horas .  

A Escola 3 funciona no regime semi-integral, com a carga horária de 35 horas aulas 

semanais, com os estudantes trabalhando cinco manhãs e duas tardes ou cinco tardes e duas 

manhãs, cuja matriz curricular anual tem 1400 horas, salientando-se que as Escolas de 

Referência em Ensino Médio são do Programa de Educação Integral do Estado de 

Pernambuco e todas elas são consideradas de grande porte, independente do número de alunos 

e atendem exclusivamente ao público do Ensino Médio. 

Com o intuito de conhecer melhor como as TDIC vêm sendo utilizadas na prática 

docente, a pesquisa foi realizada em escolas cujas matrizes curriculares são diferenciadas a 

fim de se perceber se há divergências em relação ao tempo pedagógico.    

 No Quadro 2 apresenta-se a caracterização quanto ao número turmas e de alunos 

matriculados, salientando que segundo a Instrução Normativa de matrícula da SEE-PE nº 

03/2016, o número máximo de estudantes matriculados em turmas do Ensino Médio é 45 

estudantes por sala de aula. 

 

Quadro 2 - Quantitativo de turmas e alunos matriculados. 

 
MODALIDADES 

DE ENSINO 

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 
TURMAS ALUNOS TURMAS ALUNOS TURMAS ALUNOS 

FUNDAMENTAL 09 321 * * * * 

 MÉDIO 14 530 18 710 15 640 

TOTAL 23 851 18 710 15 640 
                     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis no SIEPE, 2016. 

  

Para conhecer a realidade de cada escola, faz-se necessária uma análise do quantitativo 

de turmas e número de alunos matriculados em cada por modalidade de ensino. Sendo a 

pesquisa focada no Ensino Médio, o principal critério para seleção da escola foi ter 

contemplado maior número de turmas da modalidade. Observa-se que somente a Escola 1 

possui as duas modalidades de ensino, prevalecendo o maior número de turmas e de alunos no 
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Ensino Médio. O trabalho de pesquisa foi realizado contemplando os professores das 47 

turmas de Ensino Médio com 1.880 estudantes regularmente matriculados, ficando de fora 

apenas 9 turmas do Ensino Fundamental com 321 estudantes da Escola 1. 

O Quadro 3 mostra o total de professores que se encontram em regência de classe, 

alvos da presente pesquisa, por modalidade de ensino em cada uma das escolas pesquisadas. 

              

 

Quadro 3 – Professores em Regência de Classe por modalidade de ensino. 

 

 
MODALIDADES ESCOLA 1 ESCOLA 2  ESCOLA 3 

FUNDAMENTAL 11 * * 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 06 * * 

MÉDIO 12 32 21 

TOTAL 29 32 21 
                Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis no SIEPE, 2016. 

  

Conforme exposto no Quadro 3, na Escola 1 há professores que ministram aulas 

exclusivamente no Ensino Fundamental, alguns nas duas modalidades de ensino e outros 

somente no Ensino Médio, nas Escolas 2 e 3 por serem EREMs são todos regentes de turmas 

do Médio. Do total geral de 82 professores, 71 seriam alvos da pesquisa por estarem em 

regência de classe em turmas do Ensino Médio, mas apenas 45 participaram efetivamente. 

 

Além do quantitativo de professores é importante apresentar no Quadro 4 o 

quantitativo de profissionais por funções que atuam nas respectivas escolas. 

                

 Quadro 4 – Equipe Gestora e Funcionários. 

 

CARGOS/FUNÇÕES ESCOLA 

1 

ESCOLA 

2 

ESCOLA  

3 

DIRETOR 1 1 1 

DIRETOR ADJUNTO 1 * * 

SECRETÁRIO 1 1 1 

TÉCNICO EDUCACIONAL 1 1 2 

EDUCADOR DE APOIO 1 1 1 

ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS 3 3 4 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 1 2 2 

TERCEIRIZADOS 6 6 6 
               Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis no SIEPE, 2016. 

  

O Quadro 4 mostra, de acordo com o que consta no site oficial do SIEPE, o 

quantitativo de membros da equipe gestora (diretor, diretor adjunto, secretário e educador de 
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apoio) e demais funcionários, constata-se que todas as três Escolas têm o Educador de Apoio 

(nova nomenclatura dada ao coordenador pedagógico no estado de PE) e as Escolas 2 e 3 por 

serem EREMs não possuem gestor adjunto, o que de certo modo acaba sobrecarregando as 

atribuições do gestor. Os terceirizados exercem as funções de porteiros, merendeiras e 

serviços gerais de limpeza. 

Salientando que há um diferencial nos valores salariais das escolas regulares e das 

EREMs, onde gestor, secretário, educador de apoio e professores que recebem uma 

gratificação de R$ 2.032,00 para escolas integrais e R$ 1.623,00 para semi-integrais, 

conforme Lei Complementar nº 112, de 6 de junho de 2008. 

Conhecer a infraestrutura física das escolas é importante para entender melhor o seu 

funcionamento, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 5 – Infraestrutura das Escolas Pesquisadas. 

 
AMBIENTES ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

Prédio Próprio Não Sim Sim 

Sala de Aula 12 18 15 

Sala de Direção Sim Sim Sim 

Sala de Professores Sim Sim Sim 

Sala de Coordenação Sim Sim Não 

Secretaria Sim Sim Sim 

Biblioteca Sim Sim Sim 

Sanitários para Alunos 8 10 10 

Sanitários para Professores 2 2 2 

Cozinha Sim Sim Sim 

Refeitório Não Sim Não 

Quadra Coberta Sim Sim Sim 

Laboratório de Ciências Sim Sim Sim 

Laboratório de Informática Sim Sim Sim 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis no SIEPE, 2016. 

  

Com base no Quadro 5 é importante destacar que todas as três escolas possuem com 

boa infraestrutura, inclusive com quadra coberta, salientando que a Escola 1 é a única cujo 

prédio não pertence ao Governo do Estado de Pernambuco, funcionando em um prédio 

alugado. Quanto ao refeitório somente uma possui o espaço específico para tal, nas demais 

são utilizados outros espaços para servir a merenda. Os laboratórios de Ciências das Escolas 

1, 2 e 3 são bem equipados. Todas possuem Laboratórios de Informática em condições 

especiais de uso que será detalhado no decorrer da análise de dados dos questionários 

aplicados com os docentes. 
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Diante do exposto, nos quadros acima elaborados, traçou-se um perfil de cada uma das 

Escolas pesquisadas para compreender suas principais características em comum e diferenças 

que podem interferir no processo do uso das TDIC dentro do ambiente escolar e na promoção 

da inclusão digital.   

 

5.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA E PROCEDIMENTOS DA COLETA 

 

 No questionário utilizado nesta pesquisa como instrumento de coleta de dados, as 

questões abertas foram elaboradas no intuito de obter respostas subjetivas, sem limitações e 

com linguagem própria, deixando os voluntários participantes emitirem suas próprias opiniões 

a respeito de todas as questões. 

A coleta de dados aconteceu nas duas primeiras semanas do mês de novembro de 

2016, em seguida, de posse dos questionários respondidos foram codificados os dados através 

de métodos estatísticos simples e tabelas construídas com a finalidade de facilitar a 

organização, análise e sua interpretação das informações colhidas dos 45 docentes 

pesquisados. 

 Antes da aplicação dos questionários, foi entregue ao gestor de cada escola uma carta 

de apresentação da pesquisadora, com o agendamento do dia e do horário para distribuição 

dos mesmos. 

 No início da distribuição os professores foram esclarecidos sobre o tema, o objetivo da 

pesquisa, a relevância do fornecimento de informações fidedignas, além da preservação do 

anonimato dos participantes. Foi pontuada ainda a importância da colaboração de cada um. Os 

questionários foram entregues pessoalmente àqueles professores que voluntariamente 

aceitaram o pedido. Os professores demoram em média de 25 a 35 minutos para respondê-lo e 

alguns professores receberam e devolveram os questionários totalmente respondidos, 

parcialmente respondidos e outros devolveram totalmente em branco. 

 Na aplicação do questionário, a dificuldade encontrada foi obter o número de 

professores voluntários para responder ao instrumento de pesquisa, sendo distribuídos 71, 

conforme dados do quadro abaixo: 

 

Quadro 6: Quantidade de questionários aplicados. 

CARACTERÍSTICAS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 
DISTRIBUÍDOS 18 32 21 

TOTALMENTE PREENCHIDOS 09 10 13 
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PARCIALMENTE PREENCHIDOS 03 08 02 

EM BRANCO 06 14 06 
               Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

Através da análise do Quadro 6 acima, percebe-se que os questionários foram 

distribuídos conforme o número total de 71 professores que ministram aulas em turmas do 

Ensino Médio nas três escolas. Foram considerados válidos 45 questionários, entre eles 32 

totalmente respondidos pelos docentes e 13 parcialmente, tendo sido devolvidos 26 

formulários em branco. Percebe-se com isso que a dificuldade de conquistar o maior número 

de professores é real e dos 45 voluntários, aproximadamente 71% preencheram as 

informações solicitadas na sua totalidade. Salientando que os formulários devolvidos em 

branco não foram computados na pesquisa. 

Apesar de conversa prévia com os professores das escolas, orientando e explicando a 

importância do preenchimento total dos questionários, muitos professores não demonstraram 

interesse em participar da pesquisa, alegando falta de tempo ou mesmo indisposição para 

atender a solicitação.  

 O questionário distribuído apresentou a seguinte estrutura: 16 questões, sendo 10 

questões fechadas e 6 abertas, foi aplicado aos sujeitos da pesquisa de acordo com os 

objetivos mencionados: Levantamento e grau de aplicabilidade em sala de aula dos 

recursos/ferramentas disponibilizados pela Secretaria de Educação ou adquiridos pela própria 

escola com verbas do Governo Federal; Conhecimento e grau de aplicabilidade nas práticas 

pedagógicas e administrativa do professor dos Programas disponibilizados pela SEE-PE; 

Sondagem das expectativas geradas com o Programa Professor Conectado; Atendimento dos 

objetivos do Programa Aluno Conectado; Formas de utilização do SIEPE; Caracterização do 

Laboratório de Informática na Escola; Participação em Curso ofertado em NTE e outros; 

Como a instituição de ensino aplica os recursos da TDIC (incorporação, incentivo, formações 

continuadas; inserção no PPP, inclusão em sala de aula); Preparação do professor para lidar 

com o estudante na era digital; Apontamentos das principais dificuldades encontradas pelo 

professor no uso da TDIC; Principais vantagens e desvantagens de utilizar as TDI no processo 

pedagógico; Indicação das principais necessidades para melhor aplicabilidade das TDIC; e 

para finalizar, a Enumeração por ordem de importância de temas de Formação Continuada 

para o uso das TDIC. 
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6 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Serão apresentados a seguir quadro e tabelas com os aspectos levantados no 

preenchimento dos questionários, seguindo a sequência das questões abordadas, buscando 

atender o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. 

 

6.1 RECURSOS/FERRAMENTAS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO DISPONIBILIZADAS NAS ESCOLAS E SUAS 

APLICABILIDADES 

 

No Quadro 7 e nas Tabelas 4 a 6 constam os primeiros itens abordados no 

questionário, com o perfil dos recursos/ferramentas das TDIC e seus graus de aplicabilidades, 

disponibilizados nas Escolas 1, 2 e 3 pela SEE-PE ou adquiridos com verbas do Governo 

Federal com através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

 

Quadro 7 – Recursos/ferramentas das TDIC disponibilizadas nas escolas. 

 

RECURSOS/FERRAMENTAS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

MICRO SYSTEM Sim Não Sim 

DATA SHOW Sim Sim Sim 

MULTIMÍDIA Sim Sim Sim 

LOUSA DIGITAL Sim Sim Sim 

CAIXA AMPLIFICADA Sim Sim Sim 

DESKTOP Sim Sim Sim 

NOTEBOOK Sim Sim Sim 

TABLET Não Não Não 

QUIOSQUE MULTIMIDIA Sim Sim Sim 

CÂMERA DIGITAL Sim Sim Sim 

TV DIGITAL Não Sim Sim 

DVD Sim Sim Sim 

MULTIFUNCIONAL Sim Sim Sim 
            Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

Observa-se através das respostas dos professores que suas respectivas escolas possuem 

quase todos os equipamentos e ferramentas das TDIC apresentadas nos questionários. A 

Escola 1 não possui Tablet e TV Digital; a Escola 2 Micro system e Tablet e a Escola 3 não 

possui Tablet. 
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O Quadro acima apresenta a síntese das respostas dadas pelos docentes, sendo 

relevante observar que alguns desconhecem o acervo que a escola possui, informando de 

forma incorreta, podendo-se perceber pelo o número mínimo de resposta negativa de alguns 

questionários, a exemplo da lousa digital, todas as escolas possuem, mas há docentes que não 

sabem da sua existência.   

Nas Tabelas de 4 a 6 constam-se o grau de aplicabilidade por escola e pelo professor 

em sala de aula em números e percentuais de uso.  

 

Tabela 4: Grau de aplicabilidade dos recursos/ferramentas das TDIC na Escola 1. 

  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

  

Quanto ao grau de aplicabilidade pode-se perceber através das respostas dadas pelos 

12 professores da Escola 1 a preferência maior dos equipamentos está no uso do data show e 

do multimídia em torno de alta e média, seguido da caixa amplificada. O fato de apenas 1 

professor identificar que utilizava a lousa digital, chamou atenção, sendo comprovado 

posteriormente que apesar da escola possuir o equipamento, ele ainda não foi instalado, 

havendo assim um equívoco por parte do professor. 

Os tablets utilizados por dois docentes são pessoais, a escola não dispõe do 

equipamento, o quiosque multimídia, apenas um professor disse utilizá-lo, mas foi observado 

pelo pesquisador que o mesmo não estava em condições de uso, assim como a TV Digital, um 

professor respondeu que a utilizava com baixa frequência e a escola não possui. 

 

RECURSOS/FERRAMENTAS ALTA MÉDIA BAIXA  NÃO USA 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

MICRO SYSTEM      0 0 6 50 4 34 2 16 

DATA SHOW          5 42 7 58 0 0 0 0 

MULTIMÍDIA         5 42 7 58 0 0 0 0 

LOUSA DIGITAL    0 0 1 8 0 0 11 92 

CAIXA AMPLIFICADA   2 16 10 84 0 0 0 0 

DESKTOP             2 16 4 34 2 16 4 34 

NOTEBOOK         1 8 4 34 2 16 5 42 

TABLET                1 8 1 8 0 0 10 84 

QUIOSQUE MULTIMIDIA 1 8 0 0 0 0 11 92 

CÂMERA DIGITAL   3 25 2 16 2 16 5 43 

TV DIGITAL               0 0 0 0 1 8 11 92 

DVD       1 8 0 0 0 0 11 92 

MULTIFUNCIONAL  1 8 2 16 1 8 8 68 
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Tabela 5: Grau de aplicabilidade dos recursos/ferramentas das TDIC na Escola 2. 

RECURSOS/FERRAMENTAS ALTA MÉDIA BAIXA  NÃO USA 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

MICRO SYSTEM      0 0 0 0 0 0 18 100 

DATA SHOW          12 66 2 12 0 0 4 22 

MULTIMÍDIA         12 66 0 0 0 0 6 34 

LOUSA DIGITAL    0 0 0 0 0 0 18 100 

CAIXA AMPLIFICADA   0 0 8 44 4 22 6 34 

DESKTOP             0 0 8 44 4 22 6 34 

NOTEBOOK         10 55 2 12 2 12 4 21 

TABLET                0 0 0 0 2 12 16 88 

QUIOSQUE MULTIMIDIA 6 33 2 12 0 0 10 55 

CÂMERA DIGITAL   0 0 6 34 0 0 12 66 

TV DIGITAL               6 34 0 0 0 0 12 66 

DVD       0 0 0 0 4 22 14 78 

MULTIFUNCIONAL  0 0 0 0 0 0 18 100 
  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

É possível observar na Tabela acima que os 18 docentes preferem e aplicam em maior 

grau o data show e o multimídia, seguido do notebook, Câmera e TV Digital. 

 Tal como na Escola 1 os tablets utilizados pelos dois professores são pessoais e a 

lousa digital não foi instalada. Já o quiosque multimídia, localizado na biblioteca, funciona 

normalmente sendo utilizado por oito professores. O desktop e a caixa amplificada possuem 

os mesmos graus de aplicabilidades, já o aparelho multifuncional não há registro de uso. 

 

Tabela 6: Grau de aplicabilidade dos recursos/ferramentas das TDIC na Escola 3. 

 

RECURSOS/FERRAMENTAS ALTA MÉDIA BAIXA  NÃO USA 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

MICRO SYSTEM      2  13,3 0 0 3 20 10 66,7 

DATA SHOW          6 40 6 40 2 13,3 1 6,7 

MULTIMÍDIA         4 26,7 5 33,3 4 26,7 2 13,3 

LOUSA DIGITAL    0 0 0 0 0 0 15 100 

CAIXA AMPLIFICADA   1 6,7 0 0 2 13,3 12 80 

DESKTOP             3 20 3 20 3 20 6 40 

NOTEBOOK         3 20 2 13,3 3 20 7 46,7 

TABLET                0 0 0 0 0 0 15 100 

QUIOSQUE MULTIMIDIA 0 0 0 0 3 20 12 80 

CÂMERA DIGITAL   3 20 0 0 2 13,3 10 66,7 

TV DIGITAL               0 0 0 0 0 0 15 100 

DVD       0 0 0 0 0 0 15 100 

MULTIFUNCIONAL  5 33,3 3 20 1 6,7 6 40 
   Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 
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Conforme respostas dadas pelos 15 docentes, observa-se mais uma vez que o grau de 

aplicabilidade maior encontra-se no uso do data show e do multimídia, somente três 

professores informaram não utilizá-los, ou seja, um percentual de apenas 20%.  Apesar de 

possuir TV Digital e o DVD, nenhum professor faz uso.  

 A Escola não disponibiliza tablets e não há registro de uso do equipamento, o 

notebook e o desktop, possuem o grau de aplicabilidade com diferenças mínimas.  O quiosque 

multimídia é utilizado por apenas três professores.  O multifuncional disponibilizado tem um 

percentual de 60% de uso e a lousa digital ainda não foi instalada. 

 

 

6.2 PRINCIPAIS PROGRAMAS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO E SEUS GRAUS DE APLICABILIDADE  

  

Nas tabelas 7 a 11 constam os principais programas ofertados pela SEE-PE com o 

quantitativo de professores em número e percentuais que os conhecem e o grau de sua 

aplicabilidade nas práticas pedagógicas e administrativas em cada uma das escolas 

pesquisadas, conforme respostas dadas nos questionários.  

 

Tabela 7: Conhecimento dos Programas disponibilizados pela SEE-PE. 

 
PROGRAMAS DISPONIBILIZADOS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

PROFESSOR CONECTADO N 11 1 12 6 12 3 

% 91,7 8,3 66,7 33,3 80 20 

ALUNO CONECTADO N 11 1 15 3 15 0 

% 91,7 8,3 83,3    16,7 100      0 

PROFESSOR AUTOR N 12 0 16 2 10 5 

% 100 0 88,9 11,1 66,7 33,3 

MISSU N 5 7 4 14 6 9 

% 41,7 58,3 22,2 77,8 40 60 

PORTAL ESCOLA CONECTADA N 6 6 2 16 5 10 

% 50 50 11,1 88,9 33,3 66,7 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA N 7 5 12 6 6 9 

% 58,3 41,7 66,7 33,3 40 60 

SIEPE N 8 0 18 0 15 0 

% 100 0 100 0 100 0 

  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

De acordo com dados acima, percebe-se que o SIEPE é conhecido por 100% dos 

pesquisados, seguido do Programa Aluno Conectado – 91,1%, Professor Autor com o 
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percentual de 84,4%, Programa Professor Conectado – 77,7%, Educação a Distância – 55,5%, 

MISSU – 33,3% e por último o Programa Escola Conectada – com 28,9%. 

O Programa Escola Conectada e o MISSU apesar de serem excelentes ferramentas 

pedagógicas, são poucos os docentes que as conhecem.  

 

Tabela 8: Grau de aplicabilidade dos Programas disponibilizados pela SEE-PE na 

Escola 1. 
 

PROGRAMAS ALTA MÉDIA BAIXA NÃO USA 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

PROFESSOR CONECTADO 1 8,3 0 0 2 16,7 9 75 

ALUNO CONECTADO    0 0 2 16,7 0 0 10 83,3 

PROFESSOR AUTOR 1 8,3 2 16,7 0 0 9 75 

MISSU   0 0 1 8,3 3 25 8 66,7 

PORTAL ESCOLA CONECTADA   0 0 1 8,3 3 25 8 66,7 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  0 0 0 0 2 16,7 10 83,3 

SIEPE 10 83,3 2 16,7 0 0 0 0 

   Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

Constata-se, através das informações fornecidas pelos professores da Escola 1, que, 

dos programas disponibilizados e já bem definidos e detalhados anteriormente neste trabalho, 

o SIEPE é, sem dúvidas, o programa mais utilizado, com graus de aplicabilidades alto e 

médio.  

Apenas um pesquisado ainda usa o Programa Professor Conectado e dois responderam 

que utilizam o Programa Aluno Conectado, apesar de está suspenso desde 2015, havendo 

assim lapsos nas respostas.  

 O Professor Autor disponibiliza aulas interativas e inovadoras aparece empregado por 

três docentes. O MISSU e Portal Escola Conectada possui o mesmo grau de aplicabilidade, 

entre média e baixa e a maior parte dos docentes não faz uso. 

 O Programa Educação a Distância foi relacionado nos itens do questionário, mas 

esperava-se que nenhum professor apontasse sua utilização, a intenção seria apenas obter a 

resposta se conhecia ou não o programa, pois o mesmo pertence a uma modalidade de ensino 

onde os professores da rede não tem acesso, somente os estudantes matriculados e seus 

respectivos monitores. 
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Tabela 9: Grau de aplicabilidade dos Programas disponibilizados pela SEE-PE na 

Escola 2. 

 
PROGRAMAS ALTA MÉDIA BAIXA NÃO USA 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

PROFESSOR CONECTADO 2 11,1 4 22,2 0 0 12 66,7 

ALUNO CONECTADO 0 0 0 0 0 0 18 100 

PROFESSOR AUTOR 0 0 9 50 9 50 0 0 

MISSU 0 0 2 11,1 0 0 16 88,9 

PORTAL ESCOLA CONECTADA 0 0 0 0 0 0 18 100 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  0 0 0 0 4 22,2 14 77,8 

SIEPE 18 100 0 0 0 0 0 0 

    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

Ao verificarmos as respostas dadas pelo professorado da Escola 2, o SIEPE tem um 

percentual de 100% de utilização. Nessa unidade de ensino o sistema é acessado também 

como Diário Eletrônico, ou seja, todos os registros da vida estudantil são realizados no 

SIEPE, dispensando-se o diário de classe de papel.  

Quatro professores informaram utilizar o Programa Professor Conectado e nenhum 

deles respondeu fazer uso do Programa Aluno Conectado. O Professor Autor tem 

aplicabilidade média e baixa entre os 18 professores, o MISSU é empregado por apenas dois e 

o Portal Escola Conectada não é acessado. 

 O Programa Educação a Distância foi apontado como utilizado por quatro professores, 

o que não é real porque mesmo sendo a Escola 2 um dos polos da modalidade na cidade de 

Petrolina, funcionando no noturno, o sistema é restrito como já mencionado anteriormente.  

 

Tabela 10: Grau de aplicabilidade dos Programas disponibilizados pela SEE-PE na 

Escola 3. 
 

PROGRAMAS ALTA MÉDIA BAIXA NÃO USA 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

PROFESSOR CONECTADO 0 0 3 20 0 0 12 80 

ALUNO CONECTADO 0 0 0 0 0 0 15 100 

PROFESSOR AUTOR 0 0 3 20 3 20 9 60 
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MISSU 0 0 4 26,7 0 0 11 73,3 

PORTAL ESCOLA CONECTADA 0 0 0 0 5 33,3 10 66,7 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  0 0 0 0 0 0 15 100 

SIEPE 15 100 0 0 0 0 0 0 

    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

Podemos perceber que todos os pesquisados da Escola 3 usam o SIEPE no grau de 

aplicabilidade alto, e assim como na Escola 1, o sistema não é acessado com a função de 

Diário Eletrônico. Já o Programa Professor Conectado possui o grau médio de aplicabilidade 

por apenas três professores e os Programas Aluno Conectado e Educação a Distância 

aparecem como não aplicáveis. O Professor Autor registra um percentual entre a média e 

baixa utilização. O MISSU é utilizado quatro docentes e Portal Escola Conectada atingiu um 

percentual de menos de 40% em conformidade com as fontes.  

     

Tabela 11: Síntese das aplicabilidades dos Programas nas escolas pesquisadas. 

 
PROGRAMAS ALTA MÉDIA BAIXA NÃO USA 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

PROFESSOR CONECTADO 3 6,7 7 15,6 2 4,4 33 73,3 

ALUNO CONECTADO 0 0 2 4,4 0 0 43 95,6 

PROFESSOR AUTOR 1 2,2 14 31,1 12 26,7 18 40 

MISSU 0 0 7 15,6 3 6,7 35 77,7 

PORTAL ESCOLA CONECTADA 0 0 1 2,2 8 17,8 36 80 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  0 0 0 0 6 13,3 39 86,7 

SIEPE 43 95,6 2 4,4 0 0 0 0 

    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

  

Percebe-se que os graus de aplicabilidades dos programas disponibilizados pela SEE-

PE ficaram distribuídos na seguinte ordem: o SIEPE é acessado por todos os professores das 

escolas pesquisadas; as aulas ofertadas no Professor Autor são aplicadas por 27 deles; 12 

docentes afirmaram fazer uso do Programa Professor Conectado; o MISSU e o Portal Escola 

Conectada são utilizados respectivamente por 9 e 10 pesquisados; o Programa Educação a 

Distância, como já mencionado, tem o seu acesso restrito, mesmo assim 6 responderam que o 
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utiliza e por último, aparece o Programa Aluno Conectado, suspenso desde 2015, foi apontado 

como sendo aplicado por 2 professores.   

 

6.3 EXPECTATIVAS CRIADAS EM TORNO DO PROGRAMA PROFESSOR 

CONECTADO 

 

A seguir, apresentam-se dados para análise da primeira questão aberta proposta no 

questionário da pesquisa sobre o Programa Professor Conectado, o que ele representou e quais 

as expectativas criadas na vida do docente em suas práticas administrativas e pedagógicas.  

Muitas respostas fornecidas pelos docentes foram iguais, por conta desse fato, foi feito 

um esquema com o número de respostas repetidas por escola e apresentadas de forma 

sintetizada na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Expectativas do Programa Professor Conectado. 

 

EXPECTATIVAS DO PROGRAMA 

PROFESSOR CONECTADO 

ESCOLA 1  ESCOLA 2 

 

ESCOLA 3 

 

N % N % N % 

Realização de pesquisas e preparação de aulas e 

provas. 

3 25 5 27,8 6 40 

Muitas expectativas, pouco uso. 0 0 1 5,6 1 6,7 

A duração do Programa foi curta, os 

equipamentos ficaram logo ultrapassados. 

0 0 3 16,7 0 0 

Ferramenta tecnológica importante para ser 
utilizada como recurso didático.  

3 25 5 27,8 2 13,3 

Excelente suporte pedagógico. 3 25 2 11,1 3 20 

Decepção por não disponibilizar o acesso à 

internet gratuita. 

3 25 5 27,8 4 26,7 

Foi muito bom ter recebido um notebook, mas não 

houve formações para auxiliar na sua melhor 

utilização. 

0 0 0 0 2 13,3 

Desconheço o Programa. 1 8,3 0 0 0 0 

Não fui contemplado. 6 50 2 11,1 3 20 

Não responderam. 2 16,7 3 16,7 3 33,3 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

  

Através dos dados obtidos, fica claro que a expectativa mais evidente entre os 

docentes contemplados com o Programa Professor Conectado foi a realização de pesquisas e 

preparação de aulas e provas. Antes da distribuição dos notebooks poucos professores tinham 

o equipamento disponível, uma vez que o valor do mesmo era considerado alto para o seu 

poder aquisitivo.   
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O Programa foi criticado por muito pois não disponibilizava o acesso gratuito a 

internet, em alguns outros estados e municípios, a exemplo da Secretaria Municipal de 

Educação de Petrolina, além de contemplar o professor com o notebook, disponibilizou um 

modem com acesso ilimitado a internet no primeiro ano, passando depois a ser cobrada uma 

taxa de recarga mensal. A insatisfação no que diz respeito a esse fato pode ser claramente 

percebida nas respostas coletadas do questionário. 

O notebook é considerado pela maioria dos pesquisados uma ferramenta tecnológica 

de grande importância como recurso didático em sala de aula e um excelente suporte 

pedagógico.  

A questão da curta duração do Programa e o fato de não ter acontecido formações 

continuadas para orientar e capacitar os professores de como explorar pedagogicamente a                    

ferramenta da melhor maneira foram citadas por cinco docentes.  

Outra insatisfação refere-se ao fato de que só os professores efetivos foram 

contemplados, os contratados temporariamente ficaram fora do programa. 

Apesar de ser uma pergunta simples e direta, oito participantes da pesquisa não 

responderam ao questionamento. 

 

6.4 PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES REFERENTES À UTILIZAÇÃO DO 

PROGRAMA ALUNO CONECTADO  

 

Após analisarmos os aspectos inerentes ao Programa Professor Conectado passaremos  

identificar os principais pontos relevantes  ao Programa Aluno Conectado que será exposto no 

Tabela 13, através da síntese das respostas da questão aberta “em relação ao Programa Aluno 

Conectado, você acredita que os objetivos do programa foram alcançados?”  

 

Tabela 13: Programa Aluno Conectado, objetivos alcançados? 

 

PROGRAMA ALUNO CONECTADO, 

OBJETIVOS ALCANÇADOS?  

ESCOLA 1 

 

ESCOLA 2 

 

ESCOLA 3 

 

N % N % N % 

Sim. 0 0 0 0 0 0 

Não. 1 8,3 0 0 0 0 

Muito pouco. 1 8,3 0 0 0 0 

Em partes, poucos professores conseguiram 

trabalhar em sala de aula com o tablets por conta 

da baixa velocidade de internet. 

0 0 2 11,1 1 6,7 

Não, o programa se resumiu apenas a distribuição 2 16,7 4 22,2 3 20 
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dos tablets. 

Não, faltou preparação dos professores para 

utilizar de forma apropriada os tablets.  

5 41,7 6 33,3 9 60 

Desconheço o Programa Aluno Conectado. 1 8,3 3 16,7 0 0 

Não responderam. 2 16,7 3 16,7 2 13,3 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

O Programa Aluno Conectado contemplou milhares de estudantes dos 2º e 3º anos do 

Ensino Médio da rede pública de ensino, durantes os anos de 2011 a 2014, com o Tablet/PC 

cujo objetivo era realizar a inclusão digital dos estudantes e inserir a ferramenta tecnológica 

nas suas práticas diárias dentro e fora da sala de aula. 

 Por unanimidade os professores afirmaram que o Programa não teve seus objetivos 

alcançados na sua totalidade, quase 45% deles acharam a falta de preparação para utilização 

dos tablets de forma apropriada um dos motivos, chegando a alegar que o programa se 

resumiu apenas a distribuição do equipamento.  

 Apenas um professor respondeu que o Programa atingiu “muito pouco” seus objetivos 

e três professores “em partes”, ressaltando que um dos fatores prejudiciais foi baixa 

velocidade da internet nas escolas. Quatro docentes desconhecem o Programa e sete deles não 

responderam a questão. 

 Para Snyder (2010), os problemas com a infraestrutura das instituições agravam ainda 

mais a utilização das tecnologias digitais pelos docentes.  Problemas como o funcionamento 

da internet ou dos computadores sem potência para rodar ferramentas mais avançadas, já são 

um fator desencorajador na tarefa de tentar integrar as tecnologias em suas práticas de sala de 

aula. 

 

6.5 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO E SUA 

UTILIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DOCENTES  

 

O SIEPE é ferramenta que permite disponibilizar diversas informações para pais, 

estudantes, professores, gestão e Secretaria de Educação, inerentes a estrutura física da rede 

de ensino, vida estudantil e funcional, contemplando aspectos gerenciais e pedagógicos.  

A Tabela a seguir sintetiza as respostas dadas a pergunta aberta “de que forma o 

SIEPE é utilizado em suas práticas pedagógicas e administrativas?”.   
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Tabela 14: Formas de utilização do SIEPE. 

 
UTILIZAÇÃO DO SIEPE ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

Diário Eletrônico (lançamento de notas, frequência, 

planejamento, registro de aulas, monitoramento dos 
conteúdos). 

0 0 18 100 0 0 

Lançamento de notas e frequência dos alunos. 6 50 0 0 9 60 

Lançamento de notas, frequência dos alunos e 

monitoramento de conteúdos ministrados de Língua 
Portuguesa e Matemática. 

5 41,7 0 0 6 40 

Não responderam. 1 8,3 0 0 0 0 
  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

A utilização do SIEPE pelos professores se resume basicamente ao lançamento de 

dados, Escola 2 é a única que o utiliza como diário eletrônico e contempla todos os outros 

itens utilizados pelos demais professores das Escolas 1 e 3. 

 As disciplinas Língua Portuguesa e Matemática têm seus conteúdos bimestralmente 

monitorados pela SEE-PE através do SIEPE. Obrigatoriamente os professores dessas 

disciplinas devem realizar a inserção dos dados para se atingir 100% dos conteúdos 

programados para cada bimestre letivo, além dos lançamentos de notas e frequência do 

estudante. 

 Os professores das demais disciplinas lançam notas e frequência dos estudantes, sendo 

possível contar com o auxílio do pessoal da secretaria da escola para realização de tais tarefas. 

 As demais funções do SIEPE são melhores aproveitadas pela gestão da escola, sendo 

possível através da análise dos conteúdos, notas e frequência dos professores e estudantes 

gerar gráficos no próprio sistema, traçando o perfil de cada turma e dos estudantes com os 

principais aspectos que dizem respeito ao acompanhamento do rendimento escolar.   

 As análises dos gráficos gerados na plataforma são feitas bimestralmente pela equipe 

escolar permitindo a gestão, professores e técnico educacional realizar as intervenções 

necessárias que podem suprir as possíveis necessidades no tocante ao rendimento, frequência 

e conteúdos ministrados.  

 

6.6  LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA – INFRAESTRUTURA E UTILIZAÇÃO  

 

 É de suma importância conhecer e analisar os laboratórios de informática das escolas 

pesquisadas, quanto a sua infraestrutura física, disponibilidade e aplicabilidade e a frequência 
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de utilização pela comunidade escolar, para tanto apresentaremos a seguir nas Tabelas 15,16 e 

17 aspectos relacionadas, conforme dados coletados dos questionários.  

 

Tabela 15: Características do Laboratório de Informática.  

 
 ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

TEM 

LABORATÓRIO? 

Sim Sim Sim 

NÚMERO DE 

COMPUTADORES 

20 A 15 20 a 15 20 a 15 

     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

As três escolas pesquisadas possuem laboratório de Informática com uma boa 

infraestrutura, mobiliário apropriado e espaço climatizado. Possuem o mesmo número de 

computadores, distribuídos pelo Governo Federal através do Proinfo que tem por objetivo a 

melhoria da qualidade do ensino aprendizagem, propiciando uma educação voltada para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a universalização do uso das tecnologias. 

Os laboratórios foram reequipados no ano de 2014 com computadores mais modernos, 

monitores de LED, acessórios (mouses, fones de ouvido, webcam), o sistema operacional 

instalados nas máquinas é Linux, possuindo duas impressoras (lazer e jato de tinta).  

 

       Tabela 16: Disponibilidade e aplicabilidade do Laboratório de Informática. 

 
DISPONIBILIDADE/ 

APLICABILIDADE  

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

Pesquisa do professor 2 8,3 10 55,6 3 20 

Pesquisa do aluno 2 8,3 10 55,6 7 46,6 

Uso durante as aulas 2 8,3 8 44,4 6 40 

Não está disponível 8 66,7 0 0 3 20 

Não responderam 0 0 0 0 0 0 
       Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

A maior aplicabilidade do laboratório de informática nas escolas é “pesquisa do 

aluno”, seguido de “pesquisa do professor” e “uso durante as aulas”.  Notamos que o tempo 

de aplicabilidade dos laboratórios varia de escola para escola, sendo utilizado de forma 

sistematizada com definições de horários de acesso, este caso refere-se à Escola 2, pois sua 

grade curricular já predetermina o uso do espaço. Já nas Escolas 1 e 3 é utilizado de forma 

não sistematizada, de acordo com o interesse do professor e agendamento prévio dias e 

horários.   
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Nas Escolas 1 e 3 um percentual de quase 25% dos professores preencheu que o 

laboratório não está disponível, havendo assim uma divergência nas informações. O fato de 8 

professores terem colocado que o laboratório da Escola 1 não estava disponível chamou a 

atenção, na realidade ele está disponível, mas o acesso da internet não. Nas outras duas 

escolas há também problemas a velocidade da conexão considerada lenta. 

 

       Tabela 17: Frequência de Uso do Laboratório de Informática. 

 

FREQUÊNCIA ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

ALTA 0 0 0 0 0 0 

MÉDIA 2 16,7 8 44,5 3 20 

POUCA 0 0 6 33,3 3 20 

NÃO UTILIZA 10 83,3 4 22,2 9 60 

NÃO RESPONDERAM 0 0 0 0 0 0 
       Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

Quanto à frequência de uso pode-se verificar que muitos professores respondeu não 

utilizar o laboratório de informática, totalizando 23 dos 45 pesquisados. Entre a frequência 

“média” e “pouca”, 22 professores empregam o laboratório nas suas práticas. 

As Escolas  2 e 3 são do Programa de Educação Integral e contam com o apoio de um 

cargo comissionado à disposição para auxiliar os docentes nas tarefas que envolvam os 

laboratórios, já a Escola 1 pertencente ao sistema regular de ensino e não possui um 

funcionário para dar este suporte. 

Diante do exposto, percebe-se que os laboratórios das três ainda não estão sendo 

explorados de forma efetiva.  Trabalhar pedagogicamente com a informática não é uma tarefa 

fácil requer um envolvimento maior por parte da gestão, docentes e discentes, a fim de 

superar barreiras e criar mecanismos para o fortalecimento de ações que aprimorem o 

aprender apoiando-se nas tecnologias.  

 

6.7 NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL E CURSOS PRESENCIAIS OU A 

DISTÂNCIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 

 

Outro fator de suma importância a ser analisado é sobre o NTE e os Cursos presenciais 

ou a distância ofertados para os professores a nível federal, estadual ou municipal que serão 

apresentados nas Tabelas 18 e 19 e os motivos da não participação dos docentes expostos na 

Tabela 20.  
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         Tabela 18: Quantitativo de professores que conhecem o NTE. 

 

RESPOSTAS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

SIM 6 50% 10 55% 10 66,7 

NÃO 6 50% 8 45% 5 33,3 
          Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

A Tabela 18 mostra que 26 dos 45 professores conhecem o NTE, atualmente 

funcionando na sede da GRE Petrolina, com turmas abertas semestralmente.  

Quanto à participação docente em cursos ofertados pelo Núcleo de Tecnologia, 

vejamos o quadro seguinte:  

 

          Tabela 19: Participação em cursos ofertados pelo NTE. 
 

RESPOSTAS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

SIM 4 33% 6 33% 4 26,7 

NÃO 8 67% 12 67% 11 73,3 
          Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

A Tabela 19 mostra que a participação dos professores nos cursos ofertados é 

considerada baixa, ou seja, 68,9% não costumam frequentá-los, este percentual demonstra que 

muitos ainda não desfrutam das múltiplas oportunidades de apropriação do conhecimento 

disponibilizadas pelo NTE. 

Foi feita a pergunta no questionário sobre quais os cursos frequentados, no caso da 

afirmativa de participação, sendo mencionados os seguintes: Novas Tecnologias Aplicadas à 

sala de aula, TIC na Escola e Uso das TICs.  

Segue a Tabela 20, com os dados sobre a participação dos docentes em outros cursos 

sobre o uso das tecnologias digitais ofertados além dos NTEs. 

 

Tabela 20: Participação em cursos presenciais ou a distância para uso pedagógico das 

TDIC. 
 

RESPOSTAS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

SIM 2 16,7    3 16,7 2 13,3 

NÃO 10 83,3 15 83,3 13 86,7 
          Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 
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Mais uma vez percebe-se que o número de professores participantes de cursos nas três 

escolas pesquisadas é muito baixo. Apenas 7 docentes responderam já terem frequentado 

cursos presenciais ou a distância sobre uso das TDIC, vale salientar que nenhum deles 

especificou qual foi. 

Na Tabela 21 foi feita a junção dos motivos da “não” participação em cursos ofertados 

tanto pelo NTE, quanto os realizados via internet. 

 

Tabela 21: Motivos apontados para não participação em Cursos ofertados pelo NTE e 

outros online sobre TDIC. 

 

MOTIVOS DAS RESPOSTAS NÃO 
ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

Falta de tempo. 7 58,3 11 61,1 10 66,7 

Desconhecimento da oferta de curso. 2 16,7 3 16,7 2 13,3 

Desinteresse. 1 8,3 2 11,1 1 6,7 

Não responderam. 2 16,7 2 11,1 2 13,3 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

  

A “falta de tempo” com um percentual de 62,2% foi apontada como o principal 

motivo da não participação em Curso sobre TDIC, o “desconhecimento da oferta de curso” 

vem em seguida com 15,5 % das respostas, o “desinteresse” com 8,9% e 6 professores 

deixaram de responder a questão. 

O professor precisa ser formado adequadamente para efetivar usos pedagógicos da 

TDIC na educação.  A inserção de tecnologias nas escolas, “conectando-se à rede internet, é 

condição necessária, mas insuficiente para que as transformações aconteçam nos processos 

pedagógicos” (BONILLA, 2005, p. 179). Por tanto, é necessário que formações e cursos de 

aperfeiçoamentos sejam disponibilizados aos docentes e principalmente disponibilização dos 

mesmos para participação efetiva. 

 

6.8 APLICABILIDADES DOS RECURSOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELAS ESCOLAS 

 

A equipe gestora tem um papel fundamental para incorporação das TDIC no cotidiano 

escolar, sendo um fator cada vez mais preponderante para que o processo de ensino 

aprendizagem se possa dar de forma contextualizada. Diante disso, vejamos como as 

aplicabilidades dos recursos estão sendo empregadas pelas escolas. 
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Tabela 22: Quantitativo de respostas afirmativas quanto à aplicabilidade dos recursos 

das TDIC pelas Escolas. 

 

APLICABILIDADES ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

Incorpora as TDIC à rotina escolar. 3 25 10 55,5 6 40 

Incentiva todos os professores a utilizar os 

recursos tecnológicos dentro e fora de sala de 

aula. 

6 50 10 55,5 9 60 

Realiza formações continuadas com 
coordenadores e equipe gestora que incentivem 

o uso pedagógico das TDIC. 

2 16,7 2 11,1 3 20 

O Projeto Político Pedagógico – PPP prevê o 
uso das TDIC unidas aos conteúdos das 

disciplinas. 

3 25 4 22,4 4 26,7 

As TDIC estão facilmente inclusas nas 

atividades propostas em sala de aula. 

2 16,7 8 44,4 6 40 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

A Tabela 22 mostra um percentual de 55,5% dos professores reconhecendo que nas 

suas respectivas escolas costuma-se incentivá-los a utilizar os recursos tecnológicos 

disponíveis e que há incorporação das TDIC nas suas rotinas está presente em torno de 42,2% 

das respostas afirmativas, assim como a inclusão nas atividades propostas em sala de aula, 

com o percentual de 35,5%. 

Em relação ao PPP das escolas prevê o uso das TDIC unidas aos conteúdos das 

disciplinas menos de 25% dos professores afirmaram que sim, índice considerado baixo, ou 

seja, percebe-se que as TDIC ainda precisam ser mais bem incorporadas ao Projeto. No que 

diz respeito às formações continuadas, é fácil notar que elas estão aquém das expectativas dos 

docentes. 

As transformações das escolas acontecem com maior frequência em situações nas 

quais diretores e comunidade escolar se envolve diretamente nas atividades do seu cotidiano. 

De acordo com Almeida (2004, p. 2), 

 
(...) o envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes 

segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de inserção das 

TIC na escola em seus âmbitos administrativo e pedagógico e, ainda, na 

criação de condições para formação continuada e em serviço dos seus 
profissionais, pode contribuir significativamente para os processos de 

transformação da escola em um espaço articulador e produtor de 

conhecimentos compartilhados. 
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É preciso que a gestão escolar crie condições para impulsionar e incentivar o 

envolvimento dos docentes nas práticas inovadoras e nas ações colaborativas no uso das 

TDIC. 

Após realizamos a análise dos aspectos referentes à incorporação das TDIC na escola 

partiremos para uma questão muito relevante nos dias de hoje.  Será que professor se sente 

preparado para lidar com os estudantes da era digital? Vejamos as respostas dadas no quadro a 

seguir. 

 

6.9 COMO OS DOCENTES LIDAM COM OS ESTUDANTES DA ERA DIGITAL 

 

Os professores se deparam todos os dias com estudantes que têm o domínio das 

ferramentas digitais, usam seus smartphones com uma frequência altíssima, as tecnologias 

são uma constante na nossa vida e principalmente no cotidiano dos jovens. Em virtude disso, 

o espaço escolar não pode ficar de fora dessa tendência e o professor precisa incorporar os 

recursos das TDIC ao seu favor para tornar a aula motivadora e focada na aprendizagem 

significativa. 

 As Tabelas  23 e 24 apresentarão dois importantes questionamentos sobre o perfil do 

professor ao se deparar com estudantes da era digital. 

 

Tabela 23: O docente se sente preparado para lidar com os estudantes da era digital? 

 
RESPOSTAS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

SIM 7 58,4 4 22,2 3 20 

NÃO 5 41,6 14 77,8 12 80 
                  Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

Por meio da apreciação das respostas dadas pelos professores da Escola 1 há um 

percentual de 58,4% de respostas afirmativas, ou seja, consideram-se preparados, já nas 

Escolas 2 e 3 fica evidente que a maior parte dos docentes “não” se sentem aptos para lidar 

com os estudantes da era digital. 

É preciso compreender o verdadeiro papel que o professor exerce e as dificuldades 

enfrentadas por ele, pois o mesmo tem, além de outras funções, a tarefa de fazer a ligação 

entre o mundo tecnológico digital e a formação geral dos estudantes. (FERNANDES, 2009) 
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Diante de tais colocações é importante saber se os professores já se depararam, durante 

as suas aulas, com situações em que os alunos demonstraram domínio das tecnologias 

digitais. 

 

Tabela 24: Domínio das TDIC por parte dos estudantes. 

 

RESPOSTAS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

SIM 12 100 17 94,5 13 86,7 

NÃO 0 0 1 5,5 2 13,3 
                     Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

Dos 45 docentes participantes da pesquisa, apenas três “não” se depararam com 

estudantes que apresentaram domínio das TDIC, ou seja, 95,5% dos professores afirmaram ter 

se deparado com situações nas salas de aula em que os estudantes apresentaram domínio das 

tecnologias. 

Diante do exposto, vale a pena refletir os motivos pelos quais muitos docentes não 

estão prontos para enfrentar os estudantes da era digital. Considerando as análises feitas 

anteriormente das tabelas  25 a 28, percebe-se que a participação em cursos voltados para área 

das TDIC ainda é mínima, insuficiente para suprir as necessidades básicas dos professores 

para uso pedagógico das tecnologias no ambiente escolar. 

O despreparo apontado pelos docentes tem forte relação com a não participação em 

cursos de formação, o que é algo que precisa ser revisto nas escolas, buscando implantar 

ações formadoras de modo a contemplar a todos.   

 

 6.10 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS.  

 

A Tabela a seguir subsidia a análise da questão nº 13 do questionário: Tendo em vista 

o uso das TDIC na escola, quais as principais dificuldades encontradas por você no âmbito da 

prática pedagógica?  

 

Tabela 25: Principais dificuldades encontradas no uso das TDIC. 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

Data show e multimídias insuficientes. 2 16,7 2 11,1 4 26,6 

Descuido com equipamentos por parte de 

colegas ao usar as TDIC. 

3 25 3 16,7 2 13,3 
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Baixa qualidade da velocidade da Internet. 

Laboratório em desuso. 

8 66,7 12 66,7 11 73,3 

4 33,3 0 0 2 13,3 

Poucos computadores no laboratório para 

atenderem a demanda de 40 alunos. 

2 16,7 5 27,8 3 20 

Receios e insegurança pela ausência de 
intimidade e domínio do uso das TDIC.  

4 33,3 14 77,8 11 73,3 

Falta de tempo para preparar as aulas com as 

TDIC. 

1 8,3 4 22,2 3 20 

Dificuldades técnicas (sem apoio para 
manutenção dos equipamentos). 

3 25 6 33,3 5 33,3 

Alto número de equipamentos danificados. 2 16,7 4 22,2 4 26,6 

Poucas oportunidades de formação dos 

professores. 

6 50 12 66,6 12 80 

Suspensão do Programa Aluno Conectado. 1 8,3 2 11,1 2 13,3 

Notebooks distribuídos no Programa Professor 

Conectado ultrapassados e danificados. 

2 16,7 2 11,1 2 13,3 

Carência de recursos humanos. 1 8,3 2 11,1 3 20 

Ausência de apoio institucional. 1 8,3 1 5,6 1 6,7 

Não tem dificuldades. 2 16,7 1 5,6 1 6,7 

Não responderam. 0 0 2 11,1 1 6,7 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

As principais dificuldades dos docentes foram listadas de forma geral e enumeradas 

por ordem de incidência na análise dos dados. Apesar de se tratar de uma pergunta aberta no 

questionário, obtiveram-se respostas que coincidiram muito, sendo transcritas e apresentadas 

no quadro para facilitar sua compreensão. 

A questão da baixa qualidade da velocidade da internet, é vista como fator que 

influencia consideravelmente o uso das TDIC no âmbito das práticas pedagógicas, com o 

percentual de 68,9 dos argumentos. Logo em seguida as “poucas oportunidades de formação 

dos professores” obteve 66,7% e “receios e insegurança pela ausência de intimidade e 

domínio do uso das TDIC” foi citado por 64,4%, ou seja, há o reconhecimento do despreparo 

dos docentes para utilização pedagógica das TDIC.  

Apenas 31,1% indicaram que há dificuldades técnicas, ou seja, as escolas encontram-

se sem o apoio necessário para manutenção dos equipamentos disponíveis. Poucos 

computadores para atender a demanda nos laboratórios e o alto número de equipamentos 

danificados é um fator mencionado por 22,2% dos professores. 

Data show e multimídias insuficientes, a falta de tempo para preparar as aulas e o 

descuido com os equipamentos por parte de colegas ao usar os aparelhamentos tecnológicos, 

atingiram o percentual de 17,8 dos pesquisados. O laboratório de informática em desuso, 

notebooks distribuídos no Programa Professor Conectado estão ultrapassados ou danificados e 

a carência de recursos humanos obtiveram 13,3% das respostas.  
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A suspensão do Programa Aluno Conectado é outro aspecto que prejudica o uso das 

TDIC, coma incidência 11,1%. Apenas 8,9% dos professores indicaram não terem 

dificuldades de utilização das TDIC em suas práticas e 6,7% dos docentes consideram a 

ausência de apoio institucional como um problema, 3 não responderam a questão em pauta. 

 

6.11 VANTAGENS E DESVANTAGENS DE UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Após identificarmos quais as principais dificuldades encontradas pelos professores no 

que diz respeito ao uso pedagógico das TDIC, partiremos para análise das próximas Tabelas 

26 e 27 que apresentam as principais vantagens e desvantagens apontadas pelos pesquisados 

de se utilizar as TDIC no processo pedagógico escolar. 

 

 

Tabela 26: Principais vantagens de utilizar as TDIC. 

 
VANTAGENS DO USO DAS TDIC ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

Aproxima a realidade escolar ao mundo fora da 

escola. 

1 8,3 0 0 0 0 

Otimização do tempo. 5 41,7 9 50 7 46,6 

Aulas mais atrativas e dinâmicas. 4 33,3 8 44,4 6 40 

Aumento da motivação dos estudantes para o 

trabalho escolar. 

6 50 12 66,7 11 73,3 

Facilita a interdisciplinaridade e interação aos 
temas em pauta. 

7 58,3 9 50 10 66,7 

Dinamizam o processo de ensino 

aprendizagem. 

8 66,7 14 77,8 12 80 

Vasto número de sites com conteúdos 
pedagógicos. 

5 41,7 7 39 9 60 

Promove interatividade na relação aluno e 

professor. 

9 75 10 55,6 12 80 

Desperta a curiosidade de novas descobertas. 1 8,3 1 5,6 1 6,7 

Contribui para diminuir os índices de evasão e 

reprovação. 

0 0 1 5,6 1 6,7 

Não responderam. 1 8,3 2 11,1 1 6,7 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

  

Para 75,5% dos pesquisados, a principal vantagem da utilização das TDIC é a 

dinamização do processo de ensino aprendizagem.  A promoção da interatividade na relação 

aluno/professor atingiu o percentual de 68,9 e o aumento da motivação dos estudantes para 

realização dos trabalhos escolares foi apontada com um bom índice de 64,4%. 
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Dos 45 docentes, 26 responderam que as TDIC facilitam a interdisciplinaridade e a 

interação aos temas em pauta, ou seja, um percentual de 57,8 acredita que as TDIC auxiliam e 

permitem uma estreita aproximação entre as diversas disciplinas trabalhadas no cotidiano 

escolar. 

A otimização do tempo e o vasto número de sites com conteúdos pedagógicos foram 

citados por 46,6%, com uma série de opções de pesquisa tanto para o alunado quanto para o 

próprio docente. Outra vantagem mencionada foi que as aulas tornam-se mais atrativas e 

dinâmicas com 40% das respostas dadas. Desperta a curiosidade de novas descobertas obteve 

6,6%; contribui na diminuição dos índices de evasão e reprovação com 4,4% e aproximação 

da realidade escolar ao mundo fora da escola com 2,2%. Quatro professores não responderam 

a pergunta do questionário. 

 

Tabela 27: Principais desvantagens de utilizar as TDIC.  

 

DESVANTAGENS DO USO DAS TDIC ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA3 

N % N % N % 

Escola mal equipada. 1 8,3 2 11,1 2 13,3 

Alunos dispersos. 4 33,3 4 22,2 3 20 

Excesso de acesso as redes sociais. 6 50 8 44,4 10 66,7 

Uso excessivo dos comandos copiar e colar. 7 58,3 6 33,3 5 33,3 

Fontes de pesquisas não confiáveis. 6 50 10 55,6 5 33,3 

Despreparo dos professores. 5 41,6 8 44,4 6 40 

Alunos com alto domínio das ferramentas 

digitais.  

3 25 8 44,4 7 46,6 

Falta de domínio por parte do professor. 5 41,7 9 50 9 60 

Não há desvantagens. 1 8,33 1 5,55 2 13,3 

Não responderam. 1 8,33 2 11,1 1 6,6 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

  

Para análise da  Tabela 27 foi utilizada a mesma dinâmica da Tabela 26, identificando 

com as principais desvantagens do uso das TDIC apontadas pelos docentes, apresentadas por 

meio de síntese as respostas dos pesquisados das três escolas.  

O primeiro aspecto apontado como desvantagem pelos professores foi o excessivo 

número de acesso às redes sociais pelos alunos com um percentual de 53,3% das respostas. O 

fato de o aluno desviar a atenção para fazer uso do Whatsapp, Facebook, Instagram e o 

Twitter demonstram a falta de maturidade dos mesmos e atrapalham o andamento das tarefas 

encaminhadas pelos professores quando fazem uso das tecnologias digitais em sala de aula. 

Assim como já mencionado no quadro 29, quando questionados sobre as dificuldades 

do uso das TDIC, a falta de domínio dos professores, novamente aparece posto como uma 
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desvantagem com o percentual de 51,1%, salientando que “o despreparo dos professores” é 

apontado em 42,2% das respostas. 

As fontes de pesquisas não confiáveis utilizadas pelos estudantes foi apresentada com 

46,6%, demonstrando assim por parte dos professores a preocupação com as fontes que os 

alunos fazem uso para realização de suas tarefas escolares. Logo em seguida com o percentual 

de 40% vem a questão referente ao “uso excessivo do comando Ctrl c e Ctrl v”, sendo muito 

comum alguns alunos simplesmente copiarem e colarem de fontes, às vezes não confiáveis, 

textos da internet, sem a devida preocupação, além da presença do plágio. 

O alto domínio das ferramentas digitais pelos alunos foi citado por 40% dos docentes 

como uma desvantagem da utilização das TDIC em sala de aula, demonstrando assim 

insegurança para lidar com essa situação bem comum nos dias de hoje. Onze dos quarenta e 

cinco pesquisados, ou seja, 24,4% apontaram que os “alunos ficam dispersos” quando 

vivenciam situações envolvendo as TDIC em sala de aula.  A questão da infraestrutura das 

escolas foi colocada por 11,1% dos professores, 8,9% afirmaram que não há desvantagens e 4 

não responderam a questão em pauta. 

 

6.12 NECESSIDADES DOCENTES PARA APLICABILIDADE DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Após constatar quais as dificuldades, vantagens e desvantagens que os pesquisados 

citaram na utilização das TDIC, parte-se agora para pergunta aberta do questionário: Quais 

são as suas principais necessidades para melhor aplicabilidade dos recursos pedagógicos 

ofertados através da utilização apropriada das TDIC? 

 

Tabela 28: Necessidades dos professores para utilização das TDIC. 

 
PRINCIPAIS NECESSIDADES ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

N % N % N % 

Investimento a partir de políticas públicas. 3 25 2 11,1 4 26,7 

Formação Continuada de professores para uso 
pedagógico das TDIC. 

11 91,7 17 94,4 14 93,3 

Conhecimento técnico dos equipamentos 

disponibilizados na escola. 

7 58,3 10 55,6 9 60 

Apoio institucional e recursos humanos. 8 66,7 9 50 8 53,3 

Número suficiente para atender a demanda de 

Data show e multimídias na escola. 

7 58,3 15 83,3 12 80 

Zelo com equipamentos por parte de colegas ao 

usar as TDIC. 

3 25 3 16,7 2 13,3 
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Velocidade da internet potente. 10 83,3 17 94,4 13 86,6 

Laboratório com número suficiente de 

computadores modernos e internet rápida. 

7 58,3 5 27,8 8 53,3 

Assistência técnica permanente para ajustes dos 
equipamentos danificados. 

10 83,3 1 5,6 13 86,6 

Reativação do Programa Aluno Conectado com 

suporte pedagógico. 

7 58,3 14 77,8 11 73,3 

Reativação do Programa Professor Conectado 
inclusive para os contratados. 

9 75 9 50 7 46,6 

Não tem necessidades. 1 8,3 0 0 0 0 

Não responderam. 1 8,3 1 5,6 1 6,7 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

  

Mencionada em maior número por 43 dos 45 docentes, apontou-se que a formação 

continuada para uso das TDIC, é a necessidade urgente, a carência na preparação dos 

docentes é real e precisa ser suprida. Mesmos cientes da importância da participação em 

formações, percebemos a presença mínima dos professores quando há oportunidades para 

realização de cursos formadores. 

Para melhor compreensão do processo de formação continuada, vejamos o que 

Machado (1999) afirma:  

 
No contexto das mudanças que invadiram o cenário educacional e, consequentemente 

a gestão escolar, a formação continuada ganha progressiva importância, como sinal de 

que o aprendizado deve assumir caráter permanente e dinâmico na vida dos 
profissionais de qualquer organização humana. A formação passa a ser vista como 

instrumento fundamental para o desenvolvimento de competências, envolvendo 

valores, conhecimentos e habilidades para lidar com as mudanças aceleradas com 

contextos complexos, diversos e desiguais, para aprender a compartilhar decisões, 
lidar com processos de participação e adaptar-se permanentemente às novas 

circunstâncias e demandas institucionais (MACHADO, 1999)   

 

A potência da velocidade da internet nas escolas foi posta como a segunda maior 

necessidade, 75,5% afirmaram que para se desenvolver um trabalho com a utilização das 

TDIC a internet tem que atender a demanda. A falta de acesso à web inviabiliza o uso dos 

dispositivos de forma significativa, pois o professor acaba utilizando as tecnologias digitais 

do mesmo modo que utiliza o quadro, o livro didático ou outros recursos não digitais e “os 

alunos usam laptops da mesma forma como usavam cadernos de papel” (SNYDER, 2010, p. 

263) 

Outro item apontado como essencial é o número suficiente de Data show e 

multimídias, alega-se que não se consegue desenvolver um bom trabalho, pois os 

equipamentos disponibilizados são poucos, o percentual dessas respostas foi de 75,5%. 
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Um percentual de 71,1% dos docentes afirmou ser interessante a reativação do 

Programa Aluno Conectado, acompanhado de suporte pedagógico. O conhecimento técnico 

dos equipamentos disponibilizados na escola; o apoio institucional e recursos humanos foram 

citados com percentuais de 57,8 e 55,5% dos professores. 

A reativação do Programa Professor Conectado para os professores efetivos e 

contratados atingiu um percentual de 55,5%.  O Programa desde 2011 não distribui notebooks 

para os professores. Atualmente, o estado de Pernambuco tem um número muito alto de 

professores contratados não aptos para serem contemplados nos requisitos de obtenção dos 

aparelhos. A assistência técnica permanente para ajustes dos equipamentos danificados é 

outra necessidade mencionada por 53,3% dos pesquisados. Entretanto, observa-se que a SEE-

PE não disponhe de um serviço de assistência técnica para conserto dos recursos tecnológicos 

com defeito, deixando tal responsabilidade por conta das escolas o conserto quando há 

repasse de quotas estaduais para manutenção, conotando em determinada falta de 

comprometimento no que se espera do amparo técnico quanto a manutenção satisfatória 

desses recursos tecnológicos. 

Os Laboratórios de Informática por sua vez não possuem números de computadores 

suficientes e modernos e a internet é lenta, esta necessidade foi apresentada por 44,4 % dos 

docentes, é preciso se reverter esta situação para melhor utilização das TDIC. O investimento 

por parte do Governo a partir de políticas públicas também foi apontada com fator de 

necessidade dos professores, com percentual de 20%. Seguido do zelo com equipamentos por 

partes de alguns professores ao utilizar as tecnologias foi citado por 17,8% dos pesquisados. 

Apenas um professor afirmou que não tem necessidades e três não responderam a questão. 

Percebemos que há uma relação muito estreita entre os quadros 32, 34 e 35, pois 

algumas desvantagens e dificuldades apresentadas reaparecem agora nas afirmações dos 

professores como necessidades para resolver ou minimizar os problemas que envolvem o uso 

da TDIC no ambiente escolar. 

 

6.13 ÁREAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA USO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Agora, analisaremos o último item do questionário aplicado, onde foi dada uma 

relação com sete temas/áreas de Formação Continuada dos professores para o uso das TDIC a 
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fim de que os pesquisados pudessem enumerar de acordo com a ordem ou grau de 

importância para o seu melhor aperfeiçoamento na aplicabilidade das TDIC. 

 

Tabela 29: Ordem de importância áreas de Formação Continuada para uso da TDIC 

nas Escolas pesquisadas. 

 

ÁREAS FORMAÇÃO X ORDEM DE 

IMPORTÂNCIA 

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 

Informática básica. 7 7 7 

Uso da internet (navegação, busca e pesquisa). 

Utilização pedagógica de recursos audiovisuais. 

6 6 2 

4 4 5 

Utilização pedagógica de programas 
educacionais. 

3 3 4 

Utilização instrumental de recursos disponíveis 

na escola. 

5 5 6 

Criação e produção de recursos didáticos 
tecnológicos/materiais didáticos digitais. 

2 1 1 

Interpretação/ conhecimento das diferentes 

mídias. 

1 2 3 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos questionários. 

 

Pode-se perceber que há pequenas alterações entre a ordem de uma escola para a 

outra.  O tema Criação e produção de recursos didáticos tecnológicos/materiais didáticos 

digitais ocupou a primeira colocação nas Escolas 2 e 3, ficando em segundo na Escola 1. Já o 

tema Informática Básica ocupou por unanimidade o último lugar nas escolhas dos professores, 

ficando claro não ser um tema tão relevante. 

Outro fator que chama a atenção é o item Uso da Internet (navegação, busca e 

pesquisa) ter sido colocado na Escola 3 como prioritário e nas Escolas 1 e 2 ocupar a 

penúltima posição. 

A utilização pedagógica de programas educacionais foi apontada em terceiro lugar nas 

Escolas 1 e 2, já na Escola 3 na quarta posição. Logo em seguida a utilização dos recursos 

audiovisuais na quarta posição nas Escolas 1 e 2 e na quinta posição na Escola 3. No que diz 

respeito da utilização instrumental dos recursos disponibilizados nas escolas, novamente há 

um consenso entre os professores das Escolas 1 e 2, sendo identificado como quinto item no 

grau de importância, na Escola 3 o sexto item.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco desta pesquisa foi analisar quais as perspectivas de inclusão digital 

relacionadas à inserção das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na prática 

docente em Escolas Públicas Estaduais de Ensino Médio de Petrolina, identificando os 

programas governamentais para inserção das TDIC, mapeando as mais trabalhadas, 

apontando vantagens, desvantagens e dificuldades encontradas na utilização das tecnologias e 

levantando as principais necessidades docentes. 

Um dos critérios para escolha das escolas pesquisadas foi o diferencial entre as 

categorias regular, integral e semi-integral, com a intenção de se verificar a existência de 

métodos diferenciados no emprego das TDIC em virtude da carga horária de cada uma delas, 

sendo comprovado, não haver metodologias na aplicabilidade das tecnologias digitais 

incomuns. 

A partir dos dados levantados, podemos afirmar que as políticas de inclusão digital 

adotadas pela SEE-PE desde 2011, permitiram o acesso as TDIC a uma boa parte da 

comunidade escolar, a exemplo do SIEPE, importante mecanismo social que disponibiliza em 

tempo real informações aos pais sobre a vida estudantil, além das rotinas de funcionamento 

das escolas e refletem diretamente nos resultados em virtude do acompanhamento mais 

próximo da família. Ainda há muito a se fazer para que os avanços se concretizem de forma 

efetiva e aprovem os anseios e as exigências da sociedade contemporânea, mas é importante 

reconhecer que as primeiras medidas foram tomadas. 

Quanto às expectativas criadas em torno do Programa Professor Conectado, percebe-

se que os docentes apontaram discordâncias quanto ao proveito e reflexos das ferramentas 

para eficiência e eficácia do processo de ensino aprendizagem, uma vez que não usufruíram 

de acesso gratuito à internet na época do lançamento do programa, onde pouquíssimos 

possuíam net fixa ou móvel. A questão da falta de preparação e formação específica para se 

trabalhar de forma direcionada a melhor aplicabilidade e utilização das TDIC foi apontada 

com um dos principais fatores para o insucesso do programa. 

No tocante ao Programa Aluno Conectado a introdução dos tablets disponibilizados 

aos estudantes, acreditava-se que se revolucionaria a metodologia aplicada nas aulas graças a 

ferramenta. Os dados mostram que o programa apresentou sérias falhas e não teve seus 

objetivos atingidos na prática, ou seja, a melhoria dos índices e sucesso escolar. Inserir os 

estudantes no ambiente virtual, sem a devida preparação dos professores não garantem êxitos. 
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Mais uma vez a SEE-PE não demonstrou a preocupação em dar subsídios para os professores 

lidarem com o tablet em suas atividades pedagógicas, além da falta de conexões eficazes, 

infraestrutura das escolas, as potencialidades do uso do equipamento não foram exploradas da 

maneira adequada. 

A incidência mínima de acesso aos demais recursos disponibilizados tais como o 

Professor Autor, Portal  Escola Conectada, o MISSU e o NTE, pode ser considerada com um 

fator que influencia para falta de domínio dos docentes no uso da TDIC. 

A partir dos dados levantados fica evidente que o professor se considera despreparado 

para lidar com os estudantes da era digital, mas por outro lado, apesar de reconhecer tais 

dificuldades há, por parte de alguns, resistências em participar de cursos e formações 

continuadas para o uso pedagógico das TDIC, apontando a falta de tempo com fator principal.  

Após serem identificados pelos docentes às vantagens, desvantagens, dificuldades e 

necessidades para a melhoria do processo em ensino aprendizagem pode-se concluir que a 

SEE-PE investiu milhões para aquisição de equipamentos e programas, mas não proporcionou 

condições para que o profissional docente trabalhasse de forma adequada com a inserção das 

TDIC. A formação continuada docente é vista pela maioria como elemento essencial na 

construção do conhecimento no campo educacional com objetivos e métodos eficazes que 

atendam as perspectivas para o uso das TDIC no âmbito escolar. 

Neste sentido, há de se alertar sobre a necessidade de se aperfeiçoar estratégias para 

sanar as dificuldades e obstáculos que impedem o aprimoramento dos docentes no processo 

educativo para utilização pela das TDIC. 

Considerando a temática da pesquisa, concluímos com a convicção de que os dados 

aqui analisados foram de suma importância e tiveram os seus objetivos atingidos. Esperamos 

que os resultados desse estudo possam contribuir de forma significativa para a comunidade 

escolar e servir para formulação de hipóteses para estudos futuros mais aprofundados.   
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APÊNDICE 
 

QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma dissertação de Mestrado 

da Universidade Federal da Paraíba, sob o tema Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) nas Escolas Públicas de Ensino Médio em Petrolina-PE.  

O questionário é anônimo, não devendo ser identificado em nenhuma das folhas e nem assinar 

Ressaltamos que não existem respostas certas ou erradas, por isso solicitamos que responda 

de forma espontânea e sincera todas as questões. Na maioria das questões terá apenas que 

assinar um (X) na opção de resposta. 

Agradecemos desde já a sua disponibilidade em responder a este questionário a fim de 

contribuir efetivamente para os possíveis resultados da pesquisa.  

 

1. Assinale os recursos/ferramentas das tecnologias digitais disponibilizadas em sua escola e 

a aplicabilidade delas em suas aulas? 

RECURSOS DISPONIBILIDADE APLICABILIDADE 

SIM NÃO ALTA MÉDIA BAIXA NÃO USA 

MICRO SYSTEM       

DATA SHOW       

MULTIMÍDIA       

LOUSA DIGITAL       

CAIXA AMPLIFICADA       

DESKTOP       

NOTEBOOK       

TABLET       

QUIOSQUE MULTIMIDIA       

CÂMERA DIGITAL       

TV DIGITAL       

DVD       

MULTIFUNCIONAL       

 

2. Dentre os programas disponibilizados pela Secretaria de Educação de Pernambuco, 

assinale os que você conhece e o grau de sua aplicabilidade em suas práticas pedagógicas 

e administrativas: 

3.  

 

PROGRAMAS 

CONHECE? APLICABILIDADE 

SIM NÃO ALTA MÉDIA BAIXA NÃO 

USA 

PROFESSOR CONECTADO       

ALUNO CONECTADO       

PROFESSOR AUTOR       

MISSU(MISSÃO UNIVERSITÁRIO)       

PORTAL ESCOLA CONECTADA       

 EDUCAÇÃO A DISTANCIA       

SIEPE       
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4. O que representou o Programa Professor Conectado diante de suas expectativas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Em relação ao Programa Aluno Conectado, você acredita que os objetivos do programa 

foram alcançados?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
6. De que forma o SIEPE é utilizado em suas práticas pedagógicas e administrativas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. No que tange ao Laboratório de Informática na sua escola, assinale: 

Tem laboratório? (   ) SIM  (  ) NÃO 

Número de Computadores: (     ) 20   (   ) 10   (    ) MENOS DE 10 

O Laboratório está disponível para: (    ) pesquisa do professor    (    ) pesquisa do aluno   

(  ) uso durante as aulas  (    ) uso da comunidade (    ) desconheço  (    ) não está disponível 

 

Caso o laboratório esteja disponível, qual a frequência você utiliza? (     ) alta  (   ) média 

 (    ) pouca  (   ) não utiliza 

 

8. Em relação ao Núcleo de Tecnologia Educacional (NET), você conhece? 

 (   ) SIM       (  )NÃO  

9. Já participou de algum curso ofertado? (   ) SIM.  QUAL/QUAIS? ___________________ 

      ________________________________________________________________________                      

       (   ) NÃO.   POR QUÊ? _________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

 

10. Já participou de algum Curso Presencial ou à Distância voltado para uso pedagógico das 

TDIC? 

(   )  SIM.   Qual/Quais? ________________________________________________  
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(    ) NÃO     

 
11. Como a instituição de ensino que você faz parte vem aplicando os recursos das TDIC? 

a. Incorpora as TDIC à rotina escolar.                                       (    ) sim    (    ) não 

b. Incentiva todos os professores a utilizar os recursos tecnológicos dentro e fora de 

sala de aula.                                                                           (     ) sim   (    ) não 

c. Realiza formações continuadas com coordenadores e equipe gestora que 

incentivem o uso pedagógico das TDIC.                               (     ) sim   (   ) não 

d. O Projeto Político Pedagógico – PPP prevê o uso das TDIC unidas aos conteúdos 

das disciplinas.                                                                       (     ) sim   (    ) não 

e. As TDIC estão facilmente inclusas nas atividades propostas em sala de aula. 

                  (     )  sim   (   ) não 

 

 

12. Você se sente preparado para lidar com os estudantes da era digital? (   ) Sim  (  ) Não 

13. Durante suas aulas, já se deparou com situações em que os alunos demonstraram domínio 

das tecnologias digitais?    (    ) Sim  (   ) Não 

14. Tendo em vista o uso das TDIC na escola, quais as principais dificuldades encontradas por 

você no âmbito da prática pedagógica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15. Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar as TDIC no processo pedagógico 

escolar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16. Quais são as suas principais necessidades para melhor aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos ofertados através da utilização apropriada das TDIC? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

17. Enumere as áreas abaixo por ordem de importância  relacionadas à formação continuada 

para o uso da TDIC em sua prática pedagógica, que você gostaria de conhecer/aprimorar: 

(     ) informática básica 

(     ) uso da internet (navegação, busca e pesquisa) 

(     ) utilização pedagógica de recursos audiovisuais. 

(     ) utilização pedagógica de programas educacionais. 

(     ) utilização instrumental de recursos disponíveis na escola. 

(     ) criação e produção de recursos didáticos tecnológicos/materiais didáticos digitais. 

(     ) interpretação/ conhecimento das diferentes mídias. 

 

 

 

 

 
 




