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Resumo 

O artigo resume uma pesquisa conduzida com professores de escolas técnicas estaduais da 

cidade do Rio de Janeiro, cujo objetivo foi investigar suas dificuldades para usar as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino. A análise qualitativa dos dados, 

coletados com apoio de entrevista e questionário, indicou: poucos professores tinham 

formação para o uso educacional das TIC; a maior parte deles, ao mesmo tempo em que 

aprovou a incorporação das TIC, apresentou restrições por exigirem mais planejamento e 

controle da (in)disciplina; as escolas possuíam os recursos básicos para o ensino-

aprendizagem, considerados, no entanto, insuficientes e de acesso difícil; os professores 

evidenciaram uma visão dicotômica entre tecnologia e ensino. As dificuldades foram 

relacionadas à gestão da escola; à inadequada formação dos professores e pouco 

comprometimento destes com a escola e os alunos. Os professores aprovam o uso dos 

recursos, mas resistem e, assim, se tornam indiferentes a eles. 

Palavras-chave. Tecnologias Educacionais. Ensino Técnico. Resistências 
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1. Introdução 

 

O amplo uso de tecnologias, especialmente aquelas oriundas da Eletrônica - 

Telecomunicações, Microeletrônica e Computação - tem provocado transformações que 

afetam o modo de vida de praticamente toda a humanidade, trazendo, também, 

questionamentos à área educacional.  

Acusada de não responder às exigências contemporâneas, a educação vem sendo 

requisitada a assumir conteúdos, práticas e metodologias inovadoras capazes de preparar os 

alunos para a vida em uma sociedade cada vez mais dependente das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) e, ao mesmo tempo, marcada pelo fenômeno da 

infoinclusão1.  

Segundo Leite (2003), embora as tecnologias na sala de aula tenham sido, 

inicialmente, associadas a uma visão limitada da educação (tecnicismo), elas facilitam 

inúmeras ações pedagógicas e, quando bem utilizadas, levam os alunos a deixarem de ser 

meros consumidores das informações trazidas pelas tecnologias, passando a utilizá-las com 

senso crítico. A relevância do uso pedagógico das TIC aponta a necessidade dos 

professores terem uma formação específica. 

Perrenoud (2000: 139), referindo-se às principais competências docentes para ensinar 

nos dias de hoje inclui, entre elas, a utilização de novas tecnologias. Ele afirma que o 

próprio docente deve ter interesse em dominar a tecnologia uma vez que “ela é necessária a 

qualquer um que pretenda lutar contra o fracasso escolar e a exclusão social”. 

Apesar dos incentivos, a utilização das tecnologias no processo ensino-aprendizagem 

ainda é limitada e sujeita a resistências por parte dos próprios professores. Ainda que se 

verifiquem resultados favoráveis em algumas experiências conduzidas por professores 

entusiasmados, não vemos a generalização do uso das TIC em sala de aula.  

Litto (1998) relaciona as resistências docentes a três fatores: (a) o tipo de abordagem 

dos conteúdos que marcou a aprendizagem do sujeito, ou seja, para um professor que 

aprendeu segundo uma determinada abordagem (geralmente baseada na memorização) fica 

                                                            
1 Infoinclusão é um neologismo que significa o oposto a inclusão digital. Neste conceito se inclui a utopia da extensão 
dos benefícios do acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) a toda a população. (STANTON, Michael. 
Infoinclusão, o OPPI e o FUST. Disponível em <http://www5.estadao.com.br/tecnologia 
/coluna/stanton/2003/dez/22/38.htm >Acesso em 25/06/2006). 
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difícil utilizar outra forma de construção do conhecimento (baseada na solução de 

problemas); (b) o investimento realizado na formação, isto é, um professor que já investiu 

bastante tempo (e dinheiro) na sua formação tem dificuldade de invalidar as práticas já 

consolidadas e experimentar inovações pedagógicas; (c) a pouca (ou nenhuma) relevância 

atribuída pelas escolas de formação de professores ao uso das TIC na educação, o que é 

confirmado pela inexistência de disciplinas que tratem dessa relação no currículo das 

licenciaturas (MAIA, 2008). 

Lévy (2004: 8) explica que, apesar de “a escola [ser] uma instituição que há cinco mil 

anos se baseia no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, 

em um uso moderado da impressão”, a resistência se deve à má qualidade dos materiais 

adotados e à falta de preparo dos professores. Já Kennedy (apud ALVES-MAZZOTTI, 

2003: 43), considera a resistência inerente à função de professor, pois este, ao contrário de 

outros profissionais, tem a oportunidade de aprender sua futura profissão antes mesmo de 

se decidir por ela. De acordo com Tardif, citado pela mesma autora (p.43), as crenças 

desenvolvidas durante a época em que se é aluno são tão fortes, que é a elas que os 

professores recorrem nos primeiros anos de seu exercício profissional. 

Do exposto depreende-se que se os professores não tiverem experimentado o uso das 

TIC ao longo de sua formação, certamente resistirão a incorporá-las às suas práticas 

pedagógicas, dificultando, assim, a introdução de inovações no espaço escolar.   

Esta inferência nos levou a indagar se também se aplicava a professores de 

disciplinas tecnológicas que atuam em escolas técnicas, sujeitos que transitam 

sistematicamente nos conteúdos tecnológicos. Como os profissionais de formação 

tecnológica, em sua grande maioria, trazem de sua vivência acadêmica a experiência com 

as TIC, nada mais natural que atuassem como agentes multiplicadores de seus 

conhecimentos no contexto escolar, criando novas possibilidades pedagógicas para as 

tecnologias. Os professores da área tecnológica poderiam ser catalisadores na difusão do 

uso das TIC; no entanto, não é isso que observamos no dia-a-dia de uma escola técnica. De 

um modo geral, os professores de disciplinas tecnológicas, neste tipo de escola, pouco 

usam (ou não usam) os recursos tecnológicos disponíveis. Ao assumirem esta postura 

deixam de difundir as possibilidades das TIC junto a professores de disciplinas de caráter 

não tecnológico. 
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Tendo essa indagação como ‘pano de fundo’, realizamos uma pesquisa que teve 

como objetivo básico identificar as dificuldades de professores de escolas técnicas em 

relação ao uso pedagógico das TIC.  Para compreender essas dificuldades, buscamos na 

literatura específica abordagens sobre a questão da resistência à mudança, relacionando-as 

à educação. 

Entendemos que qualquer processo de mudança educacional depende 

necessariamente de um ‘mergulho’ nas condições reais existentes no contexto de estudo. A 

investigação foi nesta direção; nela nos propomos a ouvir o que os professores tinham a 

dizer sobre a problemática aqui apresentada. Somente a partir da compreensão das 

dificuldades desses sujeitos é que se pode pensar em transformar o status quo. 

 

2. A resistência ao uso das tecnologias na educação 

 

A pouca utilização dos recursos tecnológicos na sala de aula, segundo Kenski (2006: 

132), antecede à própria formação dos professores já que: 
a) os alunos - futuros professores - raramente aprendem a utilizá-los ou 
vivenciam experiências de ensino em que alguns destes recursos estejam 
presentes; b) os próprios professores consideram o uso de recursos audiovisuais 
como apelativo, o que interessa mesmo é o texto escrito; c) existe um 
desconhecimento generalizado sobre a melhor forma de utilização de recursos 
audiovisuais em salas de aula de todos os níveis. 
 

Giraffa (2002: 25) entende que “o professor deve dominar o recurso que vai utilizar 

para depois começar a experimentar, a fim de criar alternativas de solução para velhos e 

novos problemas”. É preciso que ele vivencie a tecnologia na sua formação básica para 

depois transpor a experiência para a prática docente. 

        É fato que a inclusão das TIC na escola pode provocar uma ruptura nos padrões 

convencionais de ensino aprendizagem (por exemplo, sair da sala de aula para realizar 

atividades no laboratório de informática) como, também, alterar a forma de atuação dos 

professores (sair da exposição didática para o trabalho coletivo apoiado pela internet). Por 

isso, se torna fundamental um novo conceito de escola e um outro papel para o professor, 

diferentes daqueles aceitos até recentemente. Chaves (1999) entende que a inclusão das 

TIC na educação depende de torná-las familiares aos professores e, para isso, é necessário 
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usá-las nas mais diversas atividades, mesmos que não sejam atividades propriamente 

pedagógicas ou inerentes à sala de aula.  

Constantemente submetidos a desafios, vendo a informação fluir por suas mãos sob a 

forma de jornais, livros, revistas, rádio, televisão, e mais ainda a internet, os docentes de 

hoje não podem prescindir de permanente atualização e isto pode trazer insegurança, 

desgaste profissional e insatisfação. Esses sentimentos produzem uma tendência natural de 

resistência à mudança. Mas o que é resistência? Como ela pode se expressar no contexto 

escolar?  

A resistência a mudanças é uma reação natural de indivíduos e grupos ao inusitado, 

principalmente quando se encontram diante de transformações estruturais e funcionais no 

ambiente de trabalho. Como esclarece Robbins (1999: 399): 
uma das mais bem-documentadas descobertas dos estudos do comportamento 
individual e organizacional é que as organizações e seus membros resistem à 
mudança. Num sentido, isto é positivo. Fornece um grau de estabilidade e 
previsibilidade ao comportamento. Se não houvesse alguma resistência, o 
comportamento organizacional assumiria características de aleatoriedade 
caóticas. Resistência à mudança também pode ser uma fonte de conflito 
funcional. Por exemplo, a resistência a um plano de reorganização ou a uma 
mudança numa linha de produto pode estimular um debate saudável sobre os 
méritos da idéia e resultar numa decisão melhor. Mas há uma séria desvantagem 
na resistência à mudança. Ela atrasa a adaptação e o progresso. 

 

Este autor identifica duas fontes de resistência: as individuais e as organizacionais. 

No mundo real, as fontes geralmente se superpõem. 

As fontes individuais de resistência à mudança atrelam-se a características humanas 

básicas como: percepções, personalidade e necessidades. As razões pelas quais os 

indivíduos resistem à mudança podem ser resumidas em cinco: hábito, segurança, fatores 

econômicos, medo do desconhecido, processamento seletivo de informação. Já as fontes 

organizacionais referem-se ao amplo conjunto de fenômenos que se inserem em uma 

organização, esta, por natureza, conservadora. As organizações resistem ativamente às 

mudanças. Como exemplo, temos a maioria dos sistemas escolares que ainda hoje estão 

usando basicamente, as mesmas tecnologias de ensino de 50 anos atrás. Do mesmo modo, 

a maioria das empresas são muito resistentes a mudanças. Robbins (op. cit.) identifica seis 

fontes principais de resistência organizacional à mudança: inércia estrutural; foco limitado 
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de mudança; inércia de grupos; ameaça à especialidade; relações de poder estabelecidas; e 

distribuição de recursos previamente estabelecida. 

Teixeira (2006) define resistência à mudança como o comportamento adotado pelo 

indivíduo para proteger-se dos efeitos reais, ou imaginários, da mudança. Portanto, essa 

reação pode se dar em relação a mudanças reais ou imaginárias, pois aquele que resiste 

pode estar imaginando mudanças que não se realizaram, e, por isso, tem medo.  

Outro fator de resistência relaciona-se ao fato de muitos professores acreditarem que 

a tecnologia da imagem poderá, num futuro próximo, substituí-los, embora, segundo 

Antunes (2006), nenhuma imagem ou programa de computador seja suficientemente 

competente para substituir o professor, porque a tecnologia pode ajudar no processo, mas 

quem faz verdadeiramente a qualidade acontecer são as pessoas. 

A acomodação de alguns professores diante das dificuldades do dia-a-dia, por 

temerem os obstáculos que podem surgir com a utilização da tecnologia da imagem na sua 

atividade pedagógica, pode ser vista como outro fator de resistência. Há também os que 

resistem porque “dá muito trabalho" (ANTUNES, 2006).  

Para Schein (apud SANDHOLTZ; RINGSTAFF e DWYER, 1997), a força das 

crenças, quando são compartilhadas por grupos, se torna acentuada. Os professores entram 

na profissão com uma noção precisa de como devem se conduzir a escola. - eles ensinam 

conforme foram ensinados. Na opinião de Schein (id) isto explica porque os professores 

resistem em adotar práticas que não experimentaram por longo tempo. Esta posição vai ao 

encontro da explicação apresentada por Tardif e Kennedy (apud ALVES- MAZZOTTI, 

2003) já comentada.  

Japiassu (1983: 14) traz a problemática da resistência para o campo educacional. Diz 

ele que o processo de emancipação dos homens é muito demorado. O ser humano não 

passa de um feixe de possibilidades, tendo uma relação muito profunda com a necessidade 

de segurança. Por mais que cresçamos e amadureçamos jamais venceremos completamente 

essa força inconsciente que nos faz regredir a momentos passados de segurança, quando 

todos estavam à nossa disposição e a vida parasitária constituía, por assim dizer, a 

normalidade de nosso cotidiano. Considera difícil aprender a viver na incerteza e na 

insegurança. Portanto, é da natureza humana buscar o ‘porto seguro’, o que implica em 

resistir à mudança. Esta tendência do homem acaba interferindo na sua vida pessoal e 
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profissional. O autor vai mais longe, relacionando a necessidade de segurança (resistência 

à mudança) à forma como o conhecimento transita na escola, baseado em uma pedagogia 

da certeza, ou seja, em uma visão educacional que valoriza o conhecimento acabado, 

dotado de parâmetros absolutos, objetivo e neutro. Propugna uma pedagogia da incerteza 

que valorize a abertura, a descoberta provisória, pois é na angústia, na incerteza, na 

descoberta decepcionante que os alunos encontram as condições necessárias para pensar (e 

não apenas conhecer). 

Torna-se, pois, indispensável ao docente saber apreciar a incerteza, a dúvida, a 

dificuldade. Este é um passo necessário para o rompimento com as resistências no âmbito 

da escola e a valorização da inovação. 

Kotter e Schlesinger (apud ROBBINS,1999) sugeriram seis táticas para se lidar com 

resistência à mudança, a saber: (a) educação e comunicação - a resistência à mudança pode 

ser reduzida por meio da comunicação entre os envolvidos, para ajudar a esclarecer a 

lógica de uma mudança; (b) participação - é difícil para os indivíduos resistirem a uma 

decisão de mudança quando dela estão participando ativamente; (c) facilitação e apoio – 

quando o medo e a ansiedade estão altos, aconselhamento e terapia, treinamento em novas 

habilidades ou estágio em outra empresa podem facilitar o ajustamento; (d) negociação – 

uma outra forma de se lidar com a resistência é trocar algo de valor pela diminuição da 

resistência; (e) manipulação e cooptação – a manipulação refere-se a tentativas de 

influência por meio da distorção ou ocultação da realidade. A cooptação, por outro lado, é 

outra forma de manipulação da participação; envolve a sedução de líderes de um grupo de 

resistência, dando a eles um papel simbólico na tomada de decisões; e (f) coerção – 

constitui uma tática a ser usada em último lugar, pois implica em ameaças diretas ou 

aplicação de força sobre os resistentes, como exemplos situam-se: ameaças de 

transferência e perda de promoções. 

A escola precisa considerar a resistência e saber como administrá-la: quando ela é 

importante e representa um mecanismo de conservação da boa cultura escolar, ou quando 

ela está apenas atrapalhando a incorporação de inovações necessárias. 

Um aspecto que devemos sempre considerar é a individualidade do professor, 

compreendendo que sua interpretação da realidade se baseia em valores e crenças, o que 
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norteará sua interação com os diferentes campos sociais como: a família, o trabalho, o lazer 

e outros.  

Entre as táticas preconizadas pelos especialistas da área de Organização Empresarial 

para diminuir as resistências à mudança, situa-se a formação permanente; esta tem sido a 

preferida pelo Ministério da Educação (MEC) para a implantação das TIC, o que fica claro 

na entrevista de Mota (2006) ao afirmar que: "para vencer este ciclo de resistência à 

incorporação de novas tecnologias em sala de aula é necessária a capacitação dos 

professores". Como bem registraram Tardif e Kennedy (apud ALVES MAZZOTTI, 2003), 

os professores só incorporam em seu trabalho aquelas práticas a que foram expostos 

durante o seu tempo de aluno.  

Trazendo a questão da resistência ao uso das tecnologias na educação para a 

realidade, cabe mencionar duas pesquisas conduzidas em diferentes contextos que 

evidenciam as dificuldades dos professores em romper com o ensino tradicional. 

A primeira2 foi realizada em Portugal continental, sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação. Os pesquisadores desejavam saber como os docentes usavam as 

TIC na sala de aula e, para tanto, aplicaram um questionário de coleta de dados a 19337 

sujeitos. Após a análise dos dados, Paiva et al (2002) verificaram que a grande maioria dos 

docentes possuía computador pessoal (para uso próprio), mas não usavam a tecnologia no 

contexto de suas atividades didáticas. Os pesquisadores verificaram que aqueles que 

usavam pedagogicamente a tecnologia eram, em sua maior parte, do sexo masculino e 

professores do ensino superior. Essa pesquisa revelou que, também, em Portugal há 

resistência ao uso das tecnologias na escola.  

A segunda pesquisa está citada por Brunner (2004) e refere-se a um estudo 

conduzido por Larry Cuban3 sobre o que acontece com professores e alunos secundários 

altamente conectados, situados no Vale do Silício4. Que conclusões estabelece Cuban? 

Apesar das escolas dessa região terem elevada conexão com as tecnologias, nelas se 

                                                            
2 PAIVA, J; PAIVA, J. C.; FIOLHAIS, C. O uso das tecnologias da informação e comunicação pelos professores portugueses. 
Disponível em <http://lsm.dei.ec.pt?ribie/docfiles/txt200373118546paper-241.pdf;2002>. Acesso em 19/09/2007 
3 Larry Cuban - professor emérito da Universidade de Stanford (cuban@stanford.edu) é importante pesquisador da história da 
implantação da tecnologia no ensino. 
4  Vale do Silício (ou Silicon Valley, como é conhecido na Califórnia-EUA), congrega um conjunto de empresas, implantadas a partir de 
1950, com o objetivo de inovar cientifica e tecnologicamente particularmente na produção de [circuitos integrados], na Eletrônica e na 
Informática. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/Vale_doSi%C3%Adcio>. Acesso em 19/07/2007. 
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reproduz o padrão observado em outros estudos, isto é, os docentes pouco utilizam as 

tecnologias e quando o fazem valem-se de suas práticas tradicionais. 

Essas pesquisas confirmam as dificuldades dos professores diante dessas inovações. 

Confrontando esses dados com os obtidos pela UNESCO (2004), sobre o uso que os 

professores brasileiros fazem da internet (mais da metade desses sujeitos nunca acessou a 

web ou trocou um e-mail), constatamos que apesar da diferença significativa entre possuir 

tecnologia (a maioria dos docentes de Portugal e os professores do Vale do Silício) e não 

possuir (a maioria dos docentes do Brasil), a incorporação das TIC à sala de aula, se 

apresenta modesta. 

 

3. As dificuldades de professores de escolas técnicas na utilização pedagógica das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

 

Ainda que os resultados aqui expressos, derivados de uma pesquisa de campo, não 

possam ser generalizados a outros contextos educacionais, acreditamos que oferecem 

subsídios a gestores e professores comprometidos com a formação de docentes capazes de 

enfrentar os desafios impostos pela sociedade contemporânea – uma sociedade marcada 

pelo uso das tecnologias. 

Cinco questões nortearam o estudo: (a) como esses professores foram formados para 

o uso pedagógico das TIC? (b) como eles vêem o uso pedagógico das TIC? (c) que 

recursos existem na escola, como são disponibilizados e como se dá o acesso a eles? (d) 

como e com que finalidades os professores usam os recursos tecnológicos em suas aulas? 

(e) quais as dificuldades encontradas por esses docentes para utilizar as TIC nas suas 

aulas? 

O contexto de estudo incluiu três escolas pertencentes à Fundação de Apoio às 

Escolas Técnicas (FAETEC)5, a saber: Escola Técnica Estadual Ferreira Viana, Escola 

Técnica Visconde de Mauá e Escola Técnica Estadual República, escolhidas em função de 

sua relevância histórica e pelo fato de estarem localizadas em distintas regiões geográficas 

do município do Rio de Janeiro, atendendo a clientelas bem específicas. Essas escolas 

possuem tradição no ensino médio profissional do Rio de Janeiro. 

                                                            
5 Órgão vinculado à Secretaria de Ciência,Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro 
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Como o estudo se propôs a ouvir os professores sobre suas dificuldades em relação 

ao uso das TIC, no contexto de Escolas Técnicas, admitimos que a abordagem dos dados 

deveria ser predominantemente qualitativa. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa 

qualitativa em educação possui cinco características básicas: (a) tem o ambiente natural 

como sua fonte de coleta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; (b) os 

dados coletados são predominantemente descritivos; (c) a preocupação com o processo 

supera a preocupação com o produto; (d) o significado que os sujeitos do estudo dão às 

coisas constitui o foco de especial atenção do pesquisador; e (e) a análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo, ou seja, não há uma preocupação com a comprovação de 

hipóteses previamente estabelecidas. 

Entendemos que essas características se relacionam com nossa pesquisa, na medida 

em que esta: (a) se voltou para um contexto específico: o dia-a-dia de escolas técnicas em 

termo de uso pedagógico das TIC; (b) e (c) teve por objetivo descrever e compreender 

como se dá (ou não se dá) o uso das TIC pelos professores que atuam neste contexto 

específico; (d) procurou desvelar os significados atribuídos pelos docentes à sua formação 

para o uso das TIC e ao próprio uso que fazem delas no contexto escolar; e (e) privilegiou 

as falas de docentes de escolas técnicas do estado do Rio de Janeiro, desembocando em um 

processo indutivo, com vistas à obtenção de inferências que permitissem o alcance de 

conclusões, sem a preocupação de generalizações.  

Participaram do estudo três supervisores do ensino de disciplinas tecnológicas e 50 

professores dos cursos de Eletrônica, Eletrotécnica, Telecomunicações, Informática e 

Mecânica, todos atuando nas três escolas técnicas escolhidas. O total de respondentes em 

cada uma das três escolas representou mais de 15% dos professores enquadrados na 

categoria ‘docente da área tecnológica’, o que atendeu ao critério ‘mínimo aceito de 

sujeitos’ para o tipo de amostra selecionada, que foi a ‘não probabilística’ 

(RICHARDSON, 1985). 

A coleta de dados foi feita mediante: (a) entrevista com os supervisores, composta de 

perguntas abertas, cuja finalidade era levantar as condições de uso das TIC em cada escola 

selecionada; e (b) questionário aplicado aos docentes, composto de perguntas fechadas e 

abertas, com objetivo de desvelar desdobramentos inseridos em cada uma das questões de 

estudo. Ambos os instrumentos, antes de sua aplicação, foram avaliados por dois docentes 
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especialista na relação TIC - educação. O questionário também foi pré-testado com 

pequeno grupo de professores da Escola República, sendo feitas as correções necessárias. 

As informações obtidas foram tratadas sob duas dimensões: as derivadas das 

perguntas fechadas inseridas nos questionários, receberam tratamento quantitativo 

(somatórios, médias e percentuais); as referentes às questões abertas dos questionários e 

entrevistas, sofreram análise de conteúdo segundo orientações de Bardin (2000). Nesta 

análise buscamos captar os significados atribuídos por esses sujeitos à problemática de 

estudo: o uso das TIC em escolas técnicas estaduais. 

Segundo Rizzini, Castro e Sartor (1999: 91) os elementos materiais a serem 

coletados em uma pesquisa qualitativa podem ser "palavras, expressões ou frases", nas 

quais se irá "buscar o essencial", o que significa compreender a "circunstância em que a 

mensagem ocorre, preocupando-se fundamentalmente com o como, onde e por que se dá a 

mensagem". Podemos dizer que neste tipo de pesquisa há uma preocupação com o “ir além 

das aparências”. 

Cabe registrar que os 50 docentes formavam um grupo predominantemente 

masculino (82%), dado este já esperado pela natureza das disciplinas ministradas que, 

historicamente, têm sido assumidas por pessoas deste sexo. A idade média dos 

respondentes ficou em torno de 46 anos, o que sugeriu estarmos dialogando com pessoas 

“maduras”. A grande maioria (89%) era estatutária, portanto possuía vínculo empregatício 

estável, o que devia dar certa segurança em termos de vida pessoal. Verificamos, também, 

que um número significativo (13 – 26%) acumulava duas matrículas no magistério público, 

caracterizando-se, assim, como ‘docente dedicação exclusiva’. Já em termos de 

escolaridade, além da graduação (bacharelado – 48 sujeitos ou 96%; licenciatura – 2 

professores ou 4%), encontramos a metade do grupo (25 – 50%) com especialização e 15 

sujeitos (30%) com o Mestrado. Esses dados indicam que os respondentes possuíam uma 

titulação além do esperado para o ensino em curso tecnológico de nível médio. 

Tendo em vista este conjunto de informações, podemos dizer que nossos atores 

eram basicamente: homens maduros, profissionalmente estáveis, com formação 

universitária elevada (lato-sensu e mestrado). Este rápido perfil nos levou a supor que as 

respostas oferecidas nas perguntas substantivas do questionário seriam fruto de uma 

reflexão crítica ou, pelo menos, da experiência profissional desses sujeitos. 
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A primeira questão de estudo indagava como esses professores foram formados 

para o uso pedagógico das TIC. Ficou evidente que poucos professores (apenas 22%) 

haviam concluído, nos últimos cinco anos, algum tipo de formação dirigida à utilização das 

tecnologias. Assim, 78% dos professores pesquisados não possuíam formação pedagógica 

para o uso das TIC. Em que medida este despreparo não acaba por interferir na prática 

pedagógica? Cabe admitir que esta lacuna ajuda a confirmar as suposições de Tardif e 

Kennedy (apud ALVES- MAZZOTI, 2003) no sentido de que quando os professores não 

vivenciam o uso das TIC em seus processos de formação (seja como estudante ou futuro 

professor) ficam com dificuldade de aplicá-las à sala de aula. 

Na segunda questão de estudo o foco situou-se na visão dos professores sobre o uso 

pedagógico das TIC. A maioria deles (40 - 80%) aprovou o uso, afirmando que: 

contribuem / ajudam o ensino-aprendizagem; mas, em contrapartida, disseram que exige 

mais planejamento das aulas e facilita a indisciplina em sala. Portanto, é uma a aprovação 

com restrições, o que configura uma resistência às TIC. Encontramos, também, dois 

professores (4%) com posição bastante radical, dizendo que este uso atrapalha a aula e 

dificulta o cumprimento do programa da disciplina. Apenas 8 professores (16%) se 

posicionaram favoravelmente, sem restrições, ao uso das TIC. 

Ao aprofundarmos as repostas oferecidas, verificamos que esta visão restritiva se 

ancorava em algumas dificuldades: (a) planejamento do uso – demanda mais planejamento, 

exige mais trabalho, requer mais tempo para preparar o uso, implica em preparar o 

ambiente para o uso, exige agendar o recurso a ser utilizado; (b) conhecimentos do 

professor – exige mais conhecimento do recurso, do conteúdo que vai ser trabalhado e dos 

possíveis modos de preparar o material para obter os melhores resultados com os alunos; 

(c) (in)existência do recurso – nem sempre o recurso necessitado existe, ou quando existe 

está sempre indisponível porque a demanda é grande para pouco recurso; (d) –incentivo ao 

uso dos recursos – os professores consideraram que a escola não estimula o 

aproveitamento dos recursos.  Em outras palavras, significa que ela apenas tem o recurso, 

mas não cria condições para a utilização. Essas condições podem incluir: divulgação do 

recurso; exemplificação das possibilidades de uso; troca de experiências entre os 

professores, construção de projetos de aprendizagem com auxílio dos recursos.  



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 13 
 

Os professores também explicitaram como viam a existência dos recursos na 

escola. De um modo geral, eles consideraram que a maior parte dos recursos, excetuando-

se os laboratórios (de Física, Química e Informática), era insuficiente. Os laboratórios 

foram percebidos, por mais de 61% dos respondentes, como suficientes, o que nos permitiu 

interpretá-los, também, como “adequados” às tarefas escolares nestas áreas. Os demais 

recursos – biblioteca, internet, TV, vídeo, DVA, aparelho de som, fotocopiadora, data-

show, retroprojetor, impressora e antena parabólica – foram vistos como “insuficientes” ou 

“inexistentes”, o que nos levou a inferir a presença de dificuldades na utilização dos 

mesmos. 

Alguns dados, no entanto, no contexto dessas respostas, são dignos de destaque. A 

biblioteca foi percebida por 70% dos sujeitos como insuficiente e, assim, coerentemente 

82% dos docentes declaram não fazer uso dela. Eles alegaram que o acervo é pequeno e 

desatualizado. Levantamos, então, a hipótese de que a compra de livros/revistas, além de 

vincular-se à falta de verbas, pode estar associada ao não uso, que acaba por desestimular a 

direção a investir no acervo. Cria-se, então, um círculo vicioso: os docentes não usam / a 

direção não estabelece estratégias de melhoramento e vice-versa. Já o laboratório de 

Biologia para 34% dos respondentes ficou na categoria “inexistente”; em contrapartida, 

45% e 21% dos professores qualificou-o, respectivamente, de “suficiente” e “insuficiente”, 

o que nos deu um total de 66% dos respondentes incluindo-o na categoria “existente”. Isto 

nos permitiu indagar: será que aqueles 34% sabiam em que espaço se localizava o 

laboratório de Biologia? Não podemos desconsiderar que, em nossa vida profissional, 

cruzamos com professores que se limitam a entrar na escola para somente darem as suas 

aulas. Estariam estes sujeitos incluídos entre os que não querem se envolver com as 

atividades mais amplas de ensino?  

Um outro ponto que nos surpreendeu foi o fato dos laboratórios (Física, Química e 

Informática) terem sido considerados suficientes por percentual significativo de 

respondentes e, ao mesmo tempo, aparecerem com baixa ou nenhuma utilização. Os 

laboratórios de Física e Química receberam 100% de respostas na categoria “não uso” e o 

Laboratório de Informática teve 78% de respostas nesta mesma categoria. Portanto, aqui se 

evidenciou uma interessante contradição em torno da relação: suficiência do recurso X uso 

do recurso. Era de se esperar que sendo “suficientes” fossem aproveitados ao máximo. 
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À exceção da internet, tida como “suficiente” por apenas 48% dos respondentes, 

mas que apresentou significativo índice de utilização (60%), os demais recursos (TV, 

vídeo, DVD, aparelho de som, fotocopiadora, retroprojetor, data-show, impressora) eram 

pouco aproveitados pelos docentes. 

Assim, podemos inferir que os docentes, mesmo tendo disponibilidade dos 

recursos, tendem a não utilizá-los e, paradoxalmente, se valem de um considerado 

“insuficiente”, como foi o caso da internet. Pensamos, então, que caberia a seguinte 

pergunta: estariam os professores usando a internet por modismo? Em que medida a 

inexpressiva utilização dos recursos, em função de uma percepção de insuficiência, 

contamina os docentes no sentido de verem o uso sistemático como algo que envolve 

“mais trabalho didático”? 

Na terceira questão de estudo nos concentramos na existência dos recursos, como 

eram disponibilizados e como se dava o acesso aos mesmos. Esta questão foi respondida 

tanto pelos supervisores do ensino das disciplinas tecnológicas como pelos professores. Os 

principais recursos disponíveis encontrados foram: biblioteca (tradicional e virtual); 

laboratórios (Física, Química e Informática); sala multimídia (para o Curso de 

Eletrotécnica); web-sala; sala de vídeo. No âmbito desses recursos se incluíam outros: TV, 

vídeo, DVD, projetor multimídia, notebook, retroprojetor, aparelho de som, impressora, 

fotocopiadora. 

Constatamos, então, que as escolas possuíam diversos recursos, mas estes, por não 

existirem em quantidade suficiente, tinham sua disponibilidade prejudicada. A impressora 

e a fotocopiadora além de apareceram como recursos insuficientes para a demanda, 

também tinham seu uso dificultado pela necessidade de reposição constante dos cartuchos 

de tinta. O Laboratório de Informática era prioritário para o Curso de Informática; assim 

sua utilização por alunos e professores de outros cursos dependia de liberação e isto 

acabava por dificultar o acesso aos microcomputadores. Um outro problema encontrado 

relacionou-se à guarda de alguns aparelhos (vídeocassete, DVD) na sala da direção (por 

motivo de segurança) o que dificultava o uso. 

Em todas as três escolas o acesso aos recursos se fazia da mesma forma: por meio 

de agendamento prévio, medida esta bastante compreensível dada à pequena 

disponibilidade dos recursos.  
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Diante dos resultados encontrados, acreditamos que podemos responder à terceira 

questão com o seguinte resumo: as escolas possuíam os recursos mais comuns que 

permitem dinamizar o ensino-aprendizagem, porém em quantidade insuficiente. À exceção 

dos microcomputadores, encontrados em maior quantidade (Visconde de Mauá – 60; 

Ferreira Viana – 90; República – 200), os demais não davam para atender às demandas dos 

professores. Esta problemática (quantidade de recursos) se ampliou com a necessidade de 

marcar previamente a utilização, o que, por sua vez, tem íntima relação com a exigência de 

mais planejamento didático, conforme ficou respondido na questão anterior. 

A quarta questão de nossa pesquisa se projetou para as finalidades dos professores 

quando utilizam as TIC. Para compreendê-las, julgamos importante saber como 

introduziam os recursos em suas aulas. As respostas (18 – 36%) se concentraram em 

práticas tradicionais de ensino: “por meio de aulas expositivas, usando apostilas e textos, 

no desenvolvimento de trabalhos e seminários”. Outros dois docentes (4%) indicaram que 

introduzem as TIC quando desejam trazer notícias, vídeos, sites ou simular práticas 

(técnicas) que não podem ser conduzidas ao vivo; trata-se, portanto, da introdução à 

novidade, inovação.  Mais dois docentes (4%) disseram que o uso depende do assunto a ser 

abordado e da disponibilidade dos recursos. Encontramos ainda outros dois respondentes 

(4%) com uma visão pedagógica bastante coerente, indicando que “o uso dos recursos é 

obrigatório e que eles fazem parte do conteúdo”. 

No que tange às finalidades, as respostas mais recorrentes (10 sujeitos -20%) se 

concentraram na categoria “motivar / estimular os alunos / facilitar o processo ensino-

aprendizagem”. Já seis docentes (12%) disseram que o objetivo básico era aprimorar a 

qualidade de suas aulas, no sentido de enriquecer a apresentação dos assuntos. Outros dois 

docentes (4%) utilizavam as TIC para ampliar o rendimento (participação) nas aulas. Esses 

três grupos situaram os recursos como meio para o ensino o que, em certa medida, 

dicotomiza a relação conteúdo-recurso. No entanto, dois sujeitos (4%) disseram que usam 

os recursos para promover a pesquisa, isto é, para coletar e integrar as informações ao 

processo de aprendizagem, dando a entender que compreendem a relação intrínseca que 

existe entre tecnologia e ensino. Sem recurso não existe a matéria prima para o processo de 

aprendizagem, sendo recurso aqui considerado desde o mais trivial como papel, livros, 

quadro de giz, entre outros. Complementarmente, outros dois docentes (4%) disseram que 
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o “uso é obrigatório”, dando a entender que faz parte do contexto aula. Esses respondentes 

que foram capazes de perceber a interface conteúdo-recurso se aproximam do personagem 

descrito, em nossa abordagem teórica, por Giraffa (2002): o professor que, por meio de sua 

intimidade com as tecnologias, é capaz de inventar / criar novas possibilidades 

pedagógicas com as TIC pode, não apenas concorrer com os jogos computadorizados, os 

desenhos animados, os filmes de ação ou as músicas estridentes de rock, mas deles se valer 

para mediar sua ação pedagógica. 

Em face das respostas obtidas podemos dizer que poucos sujeitos compreendem a 

presença das TIC na escola em uma perspectiva mais ampla, visualizando-as não como um 

complemento ao ensino, mas como instrumento indissociável da vida contemporânea, que 

necessariamente faz parte da prática pedagógica. 

A última questão da pesquisa se voltou para as dificuldades encontradas por esses 

docentes no uso das TIC em sua atividade didática.  As respostas oferecidas refletem 

dificuldades aliadas à escola, aos recursos e aos próprios professores.  

Nas dificuldades derivadas da gestão da escola em relação às TIC apareceram: (a) 

falta de recursos / verbas para compra e manutenção dos recursos; (b) inexistência de uma 

rotina de trabalho que facilite o acesso; (c) inexistência de uma estratégia de divulgação 

dos recursos que inclua a demonstração pedagógica do uso; (d) excesso de burocracia para 

poder usar o recurso; (e) falta de apoio logístico e de infra-estrutura para a adequada 

utilização; (f) tamanho das turmas; (g) pouca vontade política para traçar os rumos da 

utilização pedagógica das TIC; (h) carga horária dos professores insuficiente para um 

trabalho pedagógico que demanda mais planejamento; (i) tempo limitado dos funcionários 

da escola para o atendimento às necessidades dos professores em termos de uso das TIC. 

No que tange aos próprios recursos evidenciaram-se as seguintes dificuldades: (a) 

biblioteca - acervo na área técnológica limitado e obsoleto; (b) laboratórios – excesso de 

demanda e falta de manutenção; (c) internet – problemas de conexão e inadequação do 

recurso para o trabalho com determinados conteúdos; (d) TV, vídeo e DVD – falta de 

disponibilidade; precária infra-estrutura para uso na sala de aula; falta de apoio logístico 

dos funcionários para transporte e preparação da sala de aula; (e) fotocopiadora – falta de 

suprimentos (tinta e papel) e indisponibilidade para o uso; (f) retroprojetor – insuficiência 

do recurso e instalações inadequadas para o uso; (g) projetor multimídia – pouca 
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quantidade, instalações inadequadas na sala de aula. Em muitos comentários dos docentes 

transpareceu a questão da qualidade dos recursos. 

Por último, entre as dificuldades que o próprio professor enfrenta apareceram: (a) 

falta de preparo para o uso (domínio das tecnologias); (b) desmotivação em face das 

dificuldades mencionadas; (c) indisciplina dos alunos ocasionada pela presença da 

tecnologia; (d) falta de tempo para preparar as aulas de modo integrado ao uso dos 

recursos; (e) pouco comprometimento do professor para com a escola e os alunos; (f) os 

atrasos que surgem no cronograma da disciplina de ensino e que acabam dispersando os 

alunos. 

Tais respostas nos levam a concluir que os professores localizam mais dificuldades 

na ação da escola, o que envolve: obter o recurso; conservar; guardar; divulgar; dar acesso; 

estimular o uso; elaborar estratégias para melhorar o aproveitamento pedagógico. Quanto 

aos recursos especificamente, as dificuldades se concentram na qualidade, inexistência ou 

insuficiência e instalações inadequadas / precárias, o que gera excesso de demanda e 

desmotivação.  E em relação ao desempenho deles próprios como docentes, ficou evidente 

que as resistências se prendem, fundamentalmente, à falta de domínio do uso pedagógico 

(ser capaz de relacionar conteúdo - método - recurso); e ao medo de não cumprir a 

programação, o que implica uma visão bastante tradicional de ensino, onde o conteúdo 

aparece como um fim em si mesmo, isto é, como algo que não pode ser flexibilizado. 

 

4. Considerações finais 

As resistências ao uso das TIC, que aparecem nas respostas dos professores, vão ao 

encontro do que situamos em nossa abordagem teórica: os docentes (re)vivem as práticas 

de aprendizagem que experimentaram quando estudantes; eles têm medo da inovação (no 

caso as TIC), porque constitui uma ameaça ao planejamento feito para as aulas (é o 

planejamento que dá para ser feito, em função do tempo que dispõem para tal); e para usar 

as TIC precisam desconstruir o que planejaram e fazer o ensino em outras bases (SCHEIN 

apud FERREIRA et al 1996). 

Assim, acreditamos que essas escolas e seus professores precisam se unir para 

enfrentar o desafio do uso das TIC e, neste sentido, cabem algumas táticas específicas para 

se lidar com as resistências, entre elas: educação e comunicação – os envolvidos devem 
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discutir e esclarecer a necessidade e a lógica da mudança; participação – as resistências 

diminuem quando as pessoas se envolvem na discussão de seus problemas; facilitação e 

apoio – todos os interessados devem procurar formas (cursos, oficinas, seminários, entre 

outras) para melhorar suas habilidades em relação ao uso das TIC, buscando, também, 

conhecer a realidade de outras escolas e as saídas que encontraram para seus problemas; 

negociação – os atores precisam negociar suas reivindicações, o que inclui procurar e 

estabelecer parcerias com a comunidade com vista a ampliar / conservar / melhor utilizar 

as TIC. 

Em face dos resultados encontrados, acreditamos que é indispensável construir 

estratégias que levem os professores a abandonar posturas dicotômicas que separam o 

ensino dos recursos tecnológicos existentes na escola. Isto depende fundamentalmente de 

negociação-ação-reflexão no contexto da escola sobre o que se pode fazer e obter com os 

recursos disponíveis e de decisões políticas no sentido de incluir, nos cursos de formação 

de professores, disciplinas que discutam a teoria e pratica pedagógica das TIC. 
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