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RESUMO 

Entendendo a necessidade de compartilhar o conhecimento e as práticas docentes no processo de formação 

dos professores da Educação Básica, essa pesquisa teve como objetivo identificar as dificuldades dos 

mesmos quanto ao uso das TDIC em sala de aula. Para tanto, foi realizada uma oficina com dezoito 

professores que atuam em diversas modalidades e disciplinas da Rede Estadual de Ensino do Núcleo 

Regional de Maringá, onde aplicou-se a técnica do brainstorming que permitiu detectar as reais dificuldades 

e/ou necessidades que os mesmos se deparam no dia a dia de sua prática docente. Os resultados atingidos 

permitem promover a estes maior autonomia para integrar as TDIC como meios auxiliares no processo ensino 

e aprendizagem, compreendendo que a tecnologia não veio substituir ou salvar a educação, mas sim, como 

um suporte que, quando bem utilizada adequadamente, surte efeitos significativos no processo de ensino e 

de aprendizagem em sala de aula, bem como ter uma percepção das ansiedades destes educadores, 

permitindo uma construção e disseminação do conhecimento de um nível muito enriquecedor, permitindo que 

todos tivessem a oportunidade de expor suas ideias sem serem discriminados.  

PALAVRAS-CHAVE: Brainstorming; Formação Continuada; Tecnologias na Educação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vivencia-se, no presente século, um avanço considerável no que diz respeito aos 
recursos tecnológicos digitais de informação e comunicação que tem abastecido as escolas 
públicas. Tal informação remete a problematização de que  o educador precisa realizar 
questionamentos em relação às mudanças no contexto escolar. Isto porque, pode-se 
considerar que as práticas pedagógicas precisam ser aprimoradas, a fim de acompanhar 
toda essa revolução social e tecnológica  que a sociedade como um todo está vivenciando, 
uma vez que não se pode negar que as evoluções tecnológicas fazem parte do dia a dia e 
acabam por influenciar as intervenções pedagógicas e o comportamento dos alunos. 

A inserção  de tecnologias e mídias à organização de atividades educacionais requer 
reestruturar a forma de planejar a ação didática, isto porque a aprendizagem adquire uma 
percepção, por parte do aluno, que repercute em interação, atualização e movimento 
(BACICH; MORAN, 2018). Além da inserção dos recursos, há que se pensar sobre o 
contexto em que elas se façam significativas e que envolvam todos os sujeitos do processo 
na ação de aprender. 

Dentro desse espaço, surgem os desafios de ter disponível as ferramentas 
tecnológicas, e não saber utilizá-las, o que pode referir a uma hipótese de que o professor 
pode se sentir ou estar despreparado para reconhecer o computador como ferramenta 
pedagógica na sua prática, e os alunos podem apresentar uma dificuldade em compreender 
o significado do uso de recursos tecnológicos no ambiente educacional. Como descrevem 
os autores Davenport e Prusak (1999) a Gestão do Conhecimento permite que haja uma 
melhor gestão de sistemas de informação, gestão de mudança organizacional e gestão de 
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recursos humanos, o que poderia somar em soluções e estratégias para usar de recursos 
tecnológicos no contexto educacional. 

Dada a problemática acima apresentada, faz-se necessário um preparo na formação 
dos professores a fim de adquirirem mais segurança quanto ao uso correto dos recursos 
tecnológicos digitais em suas aulas, bem como o reconhecimento da gestão do 
conhecimento nos espaços educacionais e, portanto, a Gestão do Conhecimento pode 
colaborar no propósito desta pesquisa. 

Na área educacional, é preciso entender que as competências vão além dos saberes 
escolares, didáticos e pedagógicos. É preciso entendê-las como as habilidades, 
conhecimentos e atitudes que servem de base para dominar e resolver situações 
específicas do cotidiano e, estas, não são inatas. Elas podem ser  aprendidas no decorrer 
de uma formação, pois, compreendendo que os educadores são considerados agentes de 
mudança, uma das vertentes mais abordadas sobre a formação de professores é a 
necessidade de desenvolverem capacidades para a utilização das tecnologias digitais, 
tendo domínio das mesmas e sabendo utilizá-las em contextos de aprendizagem 
(MEIRINHOS, 2006, p. 48). 

Desta forma, faz-se necessário que o professor, enquanto responsável principal na 
inserção de recursos tecnológicos, possua competências digitais que lhe auxiliem nas suas 
intervenções pedagógicas, já que a competência “utilizar novas tecnologias” mobiliza 
saberes tradicionais com ferramentas atuais 

Mediante este propósito, o referido projeto busca desmistificar o significado e uso 
adequado das TDIC1 disponíveis nas escolas, para que esses profissionais possam aplicar 
junto aos seus alunos e assim, promover um melhor compartilhamento das informações. 
Uma vez que ao integrar as tecnologias como possibilidades didáticas, tem-se uma 
contribuição significativa na e para a aprendizagem dos alunos (BACICH; MORAN,2018).  

Após revisão de produções e pesquisas em torno das competências tecnológicas e 
práticas educacionais, bem como as formas de compartilhamento do conhecimento por 
meio das TDIC, justifica-se a necessidade de promover estratégias que venham melhorar 
essa forma de compartilhar as informações no processo de formação de professores sobre 
o uso das tecnologias digitais, a partir do desenvolvimento de competências que serão 
eficazes na prática de sala de aula. 

As diversas formas de compartilhar informações e conhecimento são capazes de 
produzir novos conhecimentos, podendo ser aplicáveis às disciplinas curriculares, 
efetivando assim, uma das práticas de GC na educação pública. Com o reconhecimento de 
que os recursos tecnológicos são ferramentas que podem apresentar contribuições ao 
desenvolvimento social, econômico, cultural e intelectual, o uso das TDIC pelos 
professores, deve ser visto como mais um recurso de apoio no processo de educação, 
servindo como uma inovação pedagógica (FERREIRA; VENTURA, 2008). Para que isso 
ocorra, o educador precisa ter conhecimento sobre as possibilidades do recurso tecnológico 
para poder utilizá-lo como instrumento de aprendizagem. Contudo, esta é uma tarefa árdua 
e de imensa dificuldade, por haver uma carência na oferta de uma formação específica e 
eficaz, capaz de mostrar a aplicabilidade dos recursos em sala de aula, a fim de disseminar 

 

1   Neste artigo será utilizada TDIC, referindo-se também as TIC apresentadas na literatura já que estas 

englobam tecnologias digitais (ALONSO, 2002) e contemplar as tecnologias digitais, conforme Fontana e 

Cordenonsi (2015). Contudo, salienta-se que, nas citações indiretas/diretas, será mantida a terminologia 

utilizada pelo autor. 
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o conhecimento, resultando por vezes, dúvidas e indagações e consequentemente o 
abandono em realizar o uso. 

Pensando nas competências tecnológicas que o professor precisa ter, bem como a 
clareza na visão de integração da parte pedagógica com a tecnológica e o currículo é que 
se propõe uma melhoria do compartilhamento de conhecimento no processo de formação 
de professores sobre o uso das TDIC em sala de aula. 

 Isto porque tal tipo de formação enriquecerá o trabalho em sala de aula, uma vez 
que os mesmos terão momentos de trocas de saberes e de verem, na prática, como é 
possível agregar as tecnologias no compartilhamento do conhecimento como ferramentas 
de suporte ao ensino, que por meio de comunidades práticas será possível a promoção 
dessas trocas, bem como trabalhar com os repositórios de aprendizagem.  

Entende-se que uma organização como é a escola, necessita que os profissionais 
da educação que atuam nesse espaço, estejam predispostos a construir um conhecimento, 
ou a reconhecer que através do compartilhamento e socialização do conhecimento se faz 
nas ações de formação continuada. Este processo de compartilhar e socializar estão 
relacionados com a sistematização de práticas de GC, que no contexto escolar agregam 
recursos para a divulgação das práticas educacionais, bem como, causa uma integração 
entre os professores. Evidenciando, assim, que a utilização da GC no contexto escolar 
complementa o reconhecimento de boas práticas, do capital intelectual ou ainda da 
necessidade de formação para a promoção de uma escola que forme um cidadão crítico. 

Espera-se com este estudo que após identificar as dificuldades dos professores 
quanto ao uso das TDIC em sala de aula seja possível reconhecer estratégias que  
possibilitem  propostas metodológicas que possam ser proporcionadas pelas TDIC na 
abordagem de  um conteúdo, com uma perspectiva de transformar e enriquecer a 
aprendizagem dos alunos. Ou seja, almeja-se que a prática docente se torne mais eficaz, 
por meios do compartilhamento do conhecimento e das  práticas pedagógicas. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Com o intuito de satisfazer o objetivo principal deste artigo: identificar trocas de 
experiências entre os educadores quanto à inserção das TDIC no contexto escolar,  
realizou-se uma oficina pedagógica desenvolvida nas dependências do Centro Universitário 
de Maringá (UniCesumar), voltada ao uso das novas tecnologias em sala de aula, para um 
total de 18 professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná, sendo estes da Educação 
Básica e também da Educação Especial, pertencentes ao Núcleo Regional de Maringá. 

Desta forma, quanto à natureza, esta é aplicada e a pesquisa classifica-se como uma 
pesquisa-ação participativa por meio de observação da pesquisadora com abordagem 
qualitativa, cujo resultado é identificar as dificuldades e/ou necessidades enfrentadas no 
ambiente escolar quanto a inserção do uso das TDIC na prática pedagógica, resultantes de 
informações coletadas através dos registros no diário de campo dos participantes, bem 
como o acompanhamento da dinâmica das intervenções práticas, validando assim, os 
dados advindos da análise de conteúdos resultantes das produções dos participantes. 

Durante a oficina, o processo de observação foi iniciado por meio da apresentação 
de um vídeo “As novas tecnologias em sala de aula - TV Escola”, que possibilitou uma 
discussão entre os participantes, levando-os a refletir sobre a prática em sala de aula, bem 
como uma mudança de paradigmas quanto ao uso das novas tecnologias, a fim de 
aproximarem da realidade dos alunos do século XXI, reconhecendo assim, que o processo 
de inserção da tecnologia no contexto educacional é fundamental no presente século como 
um aliado no processo de ensino e de aprendizagem. 

Após as discussões sobre o contexto do vídeo, bem como reconhecer como os 
profissionais da educação abordam ou identificam a sua realidade em relação às novas 
tecnologias, a observação passou a ser sobre a aplicação da prática do Brainstorming, 
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considerando as percepções dos professores frente as tecnologias voltadas à Educação. A 
organização  desta prática  adotou os seguintes momentos: 

 

 1. Explicação da prática do Brainstorming 
 2. Produção de ideias: individual e grupo 
 3. Elaboração de mapa mental do grupo 
 4. Apresentação do mapa mental 
 5. Finalização da oficina. 
 

Para a realização desta prática, a sala foi dividida em três ilhas, para promover a 
integração entre os professores, pois nem todos desenvolviam sua atuação profissional na 
mesma escola, promovendo assim o compartilhamento do conhecimento . Após o processo 
de apresentação da equipe responsável pela oficina, e dos próprios professores 
participantes, e da organização de todos os professores em uma das ilhas, ocorreu a 
apresentação oral das regras do Brainstorming e foi entregue a cada grupo de trabalho um 
cartaz com informativo dessas regras. Os grupos foram compostos pelos professores que 
compuseram a organização de cada uma das ilhas. 

A pesquisadora entregou pedaços de papel (post-it) aos profissionais da educação 
que estavam participando da oficina, para que individualmente anotassem palavras e/ou 
ideias isoladas sobre a percepção de cada profissional acerca das TIC e de como se sentem 
quanto ao uso das mesmas em sala de aula e distribuíssem essas palavras sobre a mesa. 
Foi estipulado o tempo de 1 minuto para que cada participante pudesse escrever suas 
ideias.  

A questão levantada para a construção de ideias de forma individual foi a partir da 
seguinte problematização: Como eu me sinto frente às tecnologias? Os professores 
participantes puderam utilizar termos relacionados à tecnologia para a escola, suas 
funções, caracterizações, possibilidades, dificuldades e/ou complexidades. 

Na sequência, de posse das palavras anotadas por participante, os mesmos foram 
orientados à discussão no grupo, onde cada um expôs as ideias que criaram e em seguida, 
deveriam compor um cartaz com as informações advindas da troca de informações e de 
percepções sobre como cada profissional se sente e se reconhece frente ao uso de TIC em 
sala de aula. Esta ação repercutiu em um processo de troca entre os participantes, e causou 
identificações sobre sensações ou situações vivenciadas, representando as ideias 
apresentadas por todos, ordenando-as como achassem melhor, sem descartar nenhuma 
das palavras escritas. Tempo estimado de 10 a 15 minutos.  

As discussões realizadas nos grupos  promoveram um espaço de criação e 
compartilhamento de conhecimento a partir das trocas de ideias entre os participantes, que 
deram embasamento para a construção de um mapa mental, esquematizando a conexão 
das ideias discutidas de uma forma mais gráfica e que, posteriormente, foi apresentado aos 
demais. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

No momento da realização da oficina foi possível observar que os professores 
participantes reconheceram a importância da tecnologia como forma de auxiliar o trabalho 
pedagógico em prol da aprendizagem dos alunos. Foram destacadas algumas das 
dificuldades encontradas no dia a dia que acabam por frustrar todo o desenvolvimento de 
uma aula satisfatória, uma vez que os recursos tecnológicos existentes não funcionam 
corretamente ou quando estão funcionando, precisam de uma demanda de outros recursos 
que complementam a usabilidade como uma extensão, adaptadores, ou um controle de 
televisão que não está no lugar adequado. Alguns professores destacaram a questão da 
complexidade de acesso aos recursos tecnológicos, como o fato de alguns materiais não 
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ficarem em local acessível a todos, ficando restritos na sala da direção ou em outro setor 
que necessita de alguém para entregar, abrir, ou autorizar o uso. Houve também a 
apresentação da situação de não haver um profissional para auxiliar no laboratório de 
informática ou na montagem de aparelhos como o data show ou computadores, ou ainda, 
havendo um profissional existem casos em que a barreira da comunicação impede o 
processo de uso ou o interesse e a motivação do uso dos recursos que a escola possui. 

Todos esses apontamentos que podem ser reconhecidos como barreiras ou 
impedimentos, estão agregados a situações que estão vinculadas a estrutura e arquitetura 
do espaço físico da escola, principalmente a questão da infraestrutura relacionada à 
capacidade de energia elétrica insuficiente e também da logística que envolve o 
deslocamento dos aparelhos de sala em sala, que de acordo com o grupo dos professores 
participantes da oficina, acaba por desmotivá-los, pois os mesmos estão em busca de 
aperfeiçoamento, de mudanças em suas práticas de sala de aula e o ambiente escolar 
acaba por desfavorecer, visto que quando encontram os recursos necessários para aplicar 
o que prepararam, o tempo da aula já se esgotou e, como destacou uma das professoras, 
a preferência pelo quadro e o giz acaba sendo o recurso mais viável, entendendo que esses 
objetos também são tecnológicos e pedagógicos. Em meio às trocas e as considerações 
dos profissionais da educação presentes notou-se a narrativa de que essas dificuldades 
têm levado muitos professores a adquirirem seus equipamentos com financiamento próprio, 
a fim de se evitar tais transtornos e ganhar mais tempo com o desenvolvimento do conteúdo 
ou com atividades que estejam planejadas com o uso de recursos tecnológicos. 

Outra questão pontuada foi a de que os alunos desta geração tem acesso ou 
possuem recursos tecnológicos bem avançados que os da escola, ou ainda tem acesso por 
meio da internet a dispositivos, softwares ou aplicativos desconhecidos pelos professores. 
Essa situação causa a identificação, por parte dos alunos de que os recursos da escola 
estão muito defasados, sendo este um dos motivos que levam os professores irem em 
busca de se atualizar, de inovar, para que consigam se aproximar desta realidade. O 
professor precisa aliar o técnico com o pedagógico, isto porque muitos não dominam a 
forma correta de instalação dos equipamentos e nem sempre há alguém com essa 
competência para auxiliá-lo. 

As questões observadas por meio da participação dos professores elencaram que o 
profissional da educação precisa ter compreensão, domínio e habilidades para com os 
recursos tecnológicos no espaço escolar, desde a aparelhos como softwares. Isto devido 
ao fato de que estes professores deverão mediar a aprendizagem dos alunos através da 
tecnologia, o que exige do profissional da educação segurança, entendimento e 
competências para exigir do aluno um desempenho acadêmico de maior qualidade. 

Diante de todas essas problemáticas levantadas os professores foram provocados a 
uma reflexão sobre o reconhecimento de outras ações existentes para que o trabalho não 
recaia ao fracasso e à desmotivação, de uma maneira que não necessariamente exija a 
dependência de um aporte, uma vez que não se pode falar em tecnologia digital sem pensar 
em internet e computadores que permitam uma comunicação em rede, mas pensar em 
outras possibilidades offlines que façam o trabalho acontecer. 

A realização do mapa mental objetivou a construção de uma concepção única do 
grupo, através da proposta de agregar através do compartilhamento de informações, 
causando um processo de troca no grupo e assim valorizando tudo o que foi escrito, sem 
descartar nenhuma das ideias. Quando todos terminaram de expor o porquê dos termos 
apresentados, cada grupo organizou os post its na cartolina, de forma que pudessem 
explicar como o grupo entende o uso de tecnologias na escola.  

O primeiro grupo destacou que houve  ideias propositivas, positivas e outras que 
denunciavam o incômodo de todos frente as tecnologias, como: a angústia, a insegurança, 
a preocupação, o desespero e o analfabetismo tecnológico, sendo estas em menor 
quantidade. Além destas, outras sensações foram ressaltadas como a esperança, a 
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responsabilidade, a infraestrutura tecnológica, o desafio, e com a percepção de que ainda 
são aprendizes nesse processo de inserção dos recursos tecnológicos digitais na sala de 
aula, porém se sentem amparados como parte integrante deste movimento. A criatividade 
também foi reconhecida como um processo importante e um fator que deve ser estimulado, 
assim como a ampliação de informações que existem na atualidade, pois além dos livros 
há outros meios para se buscar informações e conhecimento, enfatizando, assim, na 
própria percepção do grupo a importância do professor se reconhecer como 
um  pesquisador. Outra percepção destacada é em relação ao futuro para a EaD e o 
domínio básico que é preciso ter para utilizar os recursos existentes no ambiente escolar, 
uma vez que estamos na era da inovação e a tecnologia é um instrumento facilitador, ajuda 
a organizar o discurso, além de ser um instrumento mediador de conhecimento, já que o 
professor precisa fazer essa mediação, pois a tecnologia está para ser usada de forma 
consciente e servir de suporte ao trabalho docente. 

O segundo grupo ressaltou a questão de se perceberem como aprendizes nesse 
processo e que estão se arriscando no uso das tecnologias, por isso a necessidade de 
estarem em constante aprendizado relacionado a este tema. Foi citada a questão da 
insegurança, onde muitos se sentem limitados em desenvolver alguma atividade e não 
obter êxito. Outro ponto destacado é referente ao avanço, pois as tecnologias estão 
presentes na escola e não tem como não levá-las para a sala de aula como um auxílio para 
a prática docente, servindo como uma possibilidade de complementação de conteúdo e 
que auxilia a despertar o interesse dos alunos. Outro fator indicado pelos professores deste 
grupo refere-se aos equipamentos estarem disponíveis para uso mas não estarem 
funcionais, pois de nada adianta preparar todo um material diferenciado e específico para 
ao uso de um equipamento ou um recurso e chegar no momento de usar, notar-se que o 
mesmo não está funcional ou com  mau funcionamento, como uma TV ou o laboratório de 
informática sem acesso à rede, ou o data show com a lâmpada queimada. Foi destacada a 
questão que também precisa haver uma mudança de mentalidade por parte de quem 
constrói a escola pública, prevendo a necessidade de aporte técnico e equipamentos bem 
organizados, que não compete ao professor ter que comprar o que é necessário para seu 
uso e sim, ter todos os aparatos ao seu dispor ou pelo menos o mínimo necessário. 

O terceiro grupo começou destacando as dificuldades encontradas  e em seguida, 
os pontos positivos. Como dificuldades foram citados: o mau funcionamento da tecnologia, 
que vai desde os equipamentos obsoletos e sem manutenção adequada até a parte de 
infraestrutura, sendo que essas dificuldades acabam por desestimular o professor, levando-
o até mesmo à situações de pânico por não conseguirem ter sucesso em suas aulas, o que 
torna mais grave estar em um laboratório com trinta alunos e os computadores não 
funcionarem em sua totalidade, o desafio e a fragilidade perante essa realidade tornam-se 
em evidência. Outro ponto destacado é referente à formação para professores quanto ao 
uso das tecnologias, pois quando há algum curso disponível, o mesmo é ofertado em 
horários não condizentes com a disponibilidade dos interessados, ocasionando assim, uma 
baixa participação. A falta de um tempo maior para utilização dos recursos tecnológicos 
digitais, considerando 50 minutos por aula, torna-se um pouco inviável, uma vez que o 
professor gastará tempo para levar os alunos até o laboratório e também fazer com que 
todos se concentrem apenas no que será solicitado, visto que não há um computador matriz 
com o software de bloqueio das telas das demais computadores/máquinas. Outra ressalva 
apresentada pelo grupo é que, se na verdade tudo funcionasse corretamente, os 
professores teriam o mundo na ponta dos dedos, devido às inúmeras fontes de pesquisa e 
de informação que podem ser encontradas na rede. 

Ao encerrar as considerações dos três grupos foi proposta uma nova atividade, 
sendo esta uma produção de um mapa mental para ser explicitado o conceito extraído das 
ideias que foram apresentadas no coletivo, tendo como ponto central as tecnologias de 
informação e comunicação, revisitando tudo o que foi exposto sobre as dificuldades, as 
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possibilidades e como se sentem como profissionais da educação em relação ao uso destas 
na sala de aula.  

O mapa mental do grupo 1 retratou a viabilidade e a necessidade das TIC em sala 
de aula, porém para que isso ocorra é preciso de recursos financeiros da mantenedora da 
instituição. Outro ponto salientado refere-se aos recursos humanos que também são 
essenciais, sendo o professor o principal ator deste processo e passará a ser o organizador, 
o inovador, buscando estratégias que permitam a eficácia do uso consciente, para isso é 
preciso ter disponibilidade para ir em busca de conhecimento e preparar uma aula 
diversificada. Os alunos também possuem um papel fundamental quanto à extração de 
informações, pois eles vão para a escola com uma grande bagagem de informações, mas 
não possuem conhecimentos suficientes sobre os assuntos a serem abordados. Os 
agentes educacionais são importantes no sentido de fornecer os equipamentos necessários 
para o desenvolvimento da aula. O gestor é a peça chave por ser o apoiador das ações 
inovadoras do corpo docente em prol à melhoria da aprendizagem dos alunos. No tocante 
aos recursos tecnológicos ressaltaram a importância destes serem atualizados, 
passarem por constante manutenção para que estejam sempre em bom funcionamento e 
serem variados. Por fim, ressaltaram a importância do professor se preparar antes de 
agregar as TICS em suas aulas, para que não se frustrem, reconhecendo que não é 
somente o fato de dizer que está utilizando tecnologias em sua metodologia, mas usando-
a com consciência e objetivos, para que a aprendizagem ocorra de fato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Mapa mental elaborado pelo Grupo 1 
Fonte: A Autora, 2019. 

 

O mapa mental do grupo 2 abordou as TIC como sendo instrumentos auxiliadores 
na prática de sala de aula, se tornando um facilitador do processo de ensino e de 
aprendizagem aos alunos. Sendo assim, as TIC precisam ser vistas como aliadas tanto na 
sala de aula quanto em outras situações. Ao professor compete a realização da filtragem 
das informações a fim de gerar o conhecimento, uma vez que informação não é formação. 
A partir deste filtro é possível ocorrer uma transformação no modo de pensar e agir dos 
alunos. Todo esse procedimento ainda acaba se tornando um desafio aos professores 
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devido às dificuldades que os mesmos possuem em lidar com um tipo de alunado que vive 
conectado  nessa nova era de inovação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mapa mental elaborado pelo Grupo 2 
Fonte: A Autora, 2019. 

 

O mapa mental do grupo 3 trouxe questões relacionadas às vantagens e desafios 
decorrentes das TICS. Quanto aos desafios foram citadas questões referentes à 
infraestrutura deficitária e da falta de tempo para preparação de material para uso do 
professor. As vantagens destacadas foram as informações obtidas em tempo real, a 
acessibilidade no sentido do aluno ter acesso à informação e finalizaram a construção do 
conceito com a palavra inclusão tanto no sentido de vantagem e desafio, porque ao mesmo 
tempo que a grande maioria pode ter acesso à informação, nem todos os alunos têm a 
internet ou um aparelho ao seu dispor  que permita essa busca. 
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Figura 3: Mapa mental elaborado pelo Grupo 3 
Fonte: A Autora, 2019. 

 

Vale ressaltar que, com a aplicação da Pesquisa-Ação, foi possível concluir que o 
objetivo da oficina foi cumprido, pois a prática do Brainstorming ocorreu como o planejado 
e permitiu tratar assuntos específicos, desenvolver novas ideias, unir informações e 
estimular o pensamento criativo dos participantes.  

Através dos resultados obtidos é possível notar que a afirmação de Gregio (2005) 
quando diz que a formação que os professores  recebem tanto na inicial como da 
continuada não é suficiente para preparar o educador para utilizar as TIC para ensinar, está 
presente na percepção dos professores, pois entendem que a busca pelo conhecimento 
não se esgota e que muitas vezes não atendem as expectativas que almejam. Ainda, 
Amorim (2015), ressalta que ao entender as dificuldades dos professores quanto ao uso 
das TDIC, pensou-se como pontos de partida a compreensão da importância do ser 
humano como agente transformador da educação, o reconhecimento da necessidade de 
permanecer atento ao que a teoria revela sobre o tema em estudo e de preservar a 
flexibilidade necessária para adequar a formação dos professores às demandas de seu 
tempo, entendendo, a partir de seu contexto educacional, como pessoa e posteriormente 
como profissional, acreditando nele e valorizando seu trabalho para depois propor 
mudanças. 

Ao destacarem a questão da complexidade de acesso aos recursos tecnológicos, 
podemos ressaltar que esse fator também foi citado no trabalho de Araújo (2017), quando 
constatou que vários fatores  estão diretamente relacionados com a prática pedagógica e 
a qualidade do ensino e aprendizagem, levando a conclusão que mesmo estando na era 
digital, a tecnologia não é uma ferramenta acessível a todos os estudantes e docentes. 

No que diz respeito à infraestrutura deficitária, nas publicações brasileiras podemos 
encontrar relatos, de acordo com Schuhmacher (2014) nos quais a barreira mais assinalada 
por todos refere-se a questão dos equipamentos com mau funcionamento, conexão de 
internet inconsistente e ambientes em que esses equipamentos serão utilizados na prática 
do professor. torna-se um agravante para o professor que pretende adotar as TIC em sua 
prática nos enfrentamentos do dia a dia escolar. 

 
 
4 CONCLUSÃO  
 

O ponto crucial da pesquisa apresentada, e da experiência da oficina pedagógica, 
advém da proposta de ver o professor como uma figura de importância para o 
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desenvolvimento da transformação da escola e, também, da inserção das TDIC como algo 
usual, funcional e positivo no processo de ensino e aprendizagem. O intuito foi promover 
uma escuta, uma partilha e uma verificação das informações advindas das próprias 
construções de conhecimento dos professores, sem um levantamento de hipótese, mas 
com uma proposta de compartilhamento de conhecimento e de informação na perspectiva 
de comunidade de prática. 

Considerando as discussões realizadas com a apresentação do vídeo, bem como a 
realização da prática do Brainstorming cuja questão levantada para a construção de ideias 
de forma individual foi a partir da seguinte problematização: Como eu me sinto frente as 
tecnologias?- constatou-se que as dificuldades destacadas pelos docentes vinculam-se às 
questões de infraestrutura que na maioria das vezes são deficitárias com equipamentos 
obsoletos, que não funcionam na sua totalidade, remetendo a uma perspectiva de 
insegurança sobre o uso, a fragilidade do equipamento ou a garantia de funcionalidade do 
mesmo.. 

Outro ponto ressaltado refere-se aos recursos humanos, onde não há um profissional 
de apoio nos laboratórios de informática que possa dar um suporte técnico para um melhor 
aproveitamento do tempo, já que o tempo para preparo dos materiais é muito pouco, devido 
às diversas atividades que realizam.  

Por fim, destaca-se também, a importância de estarem sempre se aperfeiçoando, 
participando de cursos de formação contínua, para que possam ter uma prática com o uso 
dos recursos tecnológicos de forma mais segura e consciente, voltada ao ensino e  
aprendizagem, uma vez que tais recursos são entendidos como instrumentos aliados para 
concretização deste processo. 
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