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RESUMO 

Este trabalho buscou investigar quais instrumentos de tecnologia educacional são mais utilizados 
por professores da área da saúde e qual a relação destes professores com aqueles instrumentos 
em sua prática didática. É um estudo exploratório, prospectivo, e usa um enfoque qualitativo na 
análise dos dados. No centro estudado (CEDESS), que dispõe de praticamente toda a gama de 
possibilidades oferecida atualmente, os professores podem utilizar os instrumentos que acharem 
úteis à sua prática de ensino, o que não ocorre em toda a Universidade Federal de São Paulo. 
Trata-se, portanto, de sujeitos e local privilegiados para realizar este estudo. Após o levantamento 
dos instrumentos utilizados, por meio de um questionário, foram realizadas entrevistas com os 
professores, com o intuito de procurar compreender a relação que ocorre entre o profissional e o 
instrumento e verificar como as características de cada instrumento são consideradas no momento 
da preparação das aulas e no momento de ministrar os conteúdos. A pesquisa visou compreender 
a possível ressignificação da prática didática, pelo professor, em função do instrumento utilizado. 
Os resultados obtidos permitiram identificar aspectos peculiares da maneira pela qual os docentes 
estudados se apropriam dos Instrumentos de Tecnologia Educacional. Foi possível perceber 
que atividades como oficinas de trabalho, visando familiarizar ou capacitar os professores da 
área da saúde no uso de tecnologias mais recentes, seriam bem recebidas entre nossos docentes.
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ABSTRACT

This work aimed to investigate what educational technology instruments are used by health area 
teachers and what is the relationship between those teachers and the instruments on their daily 
practice. It´s an exploratory, prospective study, and uses a qualitative approach on the data analysis. 
At the studied place (CEDESS), where a large range of educational techonology possibilities offered 
nowadays is available, the teachers can use the tools they find useful on their teaching practice, 
differently from what occurs at the Federal University of Sao Paulo as a whole. These are, therefore, 
adequated place and individuals to develop this study. After collecting the data about the instruments 
used, through a questionnaire, interviews have been conducted with the teachers, aiming to understand 
the relationship between the professional and the instrument, and trying to evaluate how the 
characteristics of each instrument are considered at the moment of the didactic material preparation 
and at the moment of the lecture. The research aimed to understand the possible ressignification 
of the practice, by the teacher, by the used instrument. The results identified peculiar aspects of 
the means by which the referred teachers appropriate themselves of the Educational Technology 
Instruments. It was possible to notice that activities like workshops, aiming to familiarize or develop 
skills for the health teachers in the use of the latest technologies, would be welcomed by our teachers.
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