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RESUMO

O uso das tecnologias educacionais, sobretudo das tecnologias da informação e da comunicação aplicadas à educação tem se tornado uma exigência social para que os

educandos sejam capazes de aprender por meio do auxílio de diferentes recursos tecnológicos.  As tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão sendo inseridas

progressivamente dentro das escolas. Atualmente é comum encontrarmos computadores, televisores, lousas digitais, e outras tecnologias sendo utilizadas para possibilitar

ganhos no processo de ensino-aprendizagem, nas escolas brasileiras. Em contrapartida é possível evidenciar que a formação dos professores ainda não contribui para o sucesso

da utilização desses recursos tecnológicos. Assim, ao se deparar com alguma dificuldade o professor fica desmotivado, inseguro e opta por não utilizar nenhum desses recursos.

O presente trabalho analisa a relação entre a utilização das TIC e a formação dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Dessa forma, inicialmente as

análises desse trabalho pautaram-se em visitas a três escolas da rede pública estadual da cidade de Passos – MG onde levantamos dados visando à verificação de informações

sobre quais são as TIC existentes nessas escolas e se elas são utilizadas pelos docentes e discentes. Analisamos também aspectos relacionados à formação inicial e continuada

dos docentes destas escolas para relacioná-las ao uso dos recursos tecnológicos. As considerações parciais do trabalho apontam que as escolas investigadas possuem diversos

recursos tecnológicos à disposição dos educadores e educandos, estando a pesquisa na fase de identificação das formas como elas são utilizadas para então identificar as

relações de formação docente e uso dos recursos tecnológicos. De um modo geral, com base nas investigações e dados obtidos, é possível afirmar que a formação docente

influencia diretamente na forma como os professores compreendem, relacionam e utilizam as tecnologias na educação
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