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RESUM0 
 

 
Este trabalho trata da necessidade do reconhecimento de que a educação está 

intimamente ligada a evolução do homem e, portanto, é necessária uma análise 

relacionada a postura cabível ao professor da atualidade, bem como entender 

todos os aspectos capazes de interferir nesse processo. Observando e 

acompanhando o ambiente escolar e através do contato com os professores, 

diante do processo de condução de suas aulas, foi possível constatar que os 

mesmos enfrentam dificuldades na condução de práticas educativas mediadas por 

recursos tecnológicos o que desperta o questionamento de como efetivar a prática 

educativa nas escolas fundamentais diante das inúmeras mídias e tecnologias 

oferecidas atualmente. Diante disso se faz necessário discutir a ação que deve ser 

adotada pelo professor diante das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

pontuando problemas e apresentando contribuições, com o objetivo de receber 

suporte para a condução das práxis aliando o ensino aos novos recursos didáticos, 

sem, contudo, reduzir as tecnologias a meros instrumentos. Isso se torna possível 

pelo entendimento dessa técnica e pelo relacionamento do professor com ela. 

Realizou-se farta pesquisa bibliográfica pautada em diversos autores, seguida de 

pesquisa exploratória de caráter quali- quantitativo, utilizando-se questionários 

oferecidos a professores e alunos da instituição. Os dados coligidos apresentam a 

necessidade de ampliação das discussões referentes a inserção das novas 

tecnologias na prática educativa aliada a capacitação e valorização do professor 

como agente dessas transformações. 

 

Palavras-chave: Educação; Novas tecnologias; Prática educativa; Professor.  
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 RESUMEN 

 

Este trabajo trata de la necesidad del reconocimiento de que la educación está íntimamente 

ligada a la evolución del hombre y, por lo tanto, es necesario un análisis relacionado a la 

postura cabal al profesor de la actualidad, así como entender todos los aspectos capaces de 

interferir en ese proceso. Observando y acompañando el ambiente escolar ya través del 

contacto con los profesores, ante el proceso de conducción de sus clases, fue posible cons-

tatar que los mismos enfrentan dificultades en la conducción de prácticas educativas me-

diadas por recursos tecnológicos lo que despierta el cuestionamiento de cómo hacer efecti-

va la práctica educativa en las escuelas fundamentales ante los innumerables medios y tec-

nologías ofrecidas actualmente. En este sentido, es necesario discutir la acción que debe 

ser adoptada por el profesor ante las Tecnologías de Información y Comunicación, pun-

tuando problemas y presentando contribuciones, con el objetivo de recibir apoyo para la 

conducción de las praxis aliando la enseñanza a los nuevos recursos didácticos, sin, sin 

embargo, reducir las tecnologías a meros instrumentos. Esto se hace posible por el enten-

dimiento de esta técnica y por la relación del profesor con ella. Se realizó una investigación 

bibliográfica pautada en diversos autores, seguida de investigación exploratoria de carácter 

cualitativo, utilizando cuestionarios ofrecidos a profesores y alumnos de la institución. Los 

datos recopilados presentan la necesidad de ampliar las discusiones referentes a la inser-

ción de las nuevas tecnologías en la práctica educativa aliada a la capacitación y valoriza-

ción del profesor como agente de esas transformaciones. 

 

Palabras clave: Educación; Nuevas tecnologías; Práctica educativa; maestro. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

Podemos observar que se torna cada vez maior a influência da mídia em 

nosso cotidiano e não poderia ser diferente na área educacional, onde podemos 

verificar o livre acesso dos alunos a aparelhos como celulares, tablets e 

computadores que estão sempre ao alcance da mão, seja dentro da sala de aula, 

bem como nos momentos de intervalo e nas atividades extraclasse, onde 

inegavelmente essas mídias estão transformando o cotidiano escolar. 

Dentro dessa nova realidade, vemos os profissionais da educação lançando 

mão desses meios digitais como possibilidade de incremento no aprendizado bem 

como uma forma de oferecer uma gama maior de conhecimento aos alunos, pois 

segundo Tajra: 

 
A informática é um dos pontos fundamentais da era digital, uma das 
mídias mais utilizadas no mundo todo, pois ela traz consigo a 
internet, onde quase cem por cento dos alunos sabem utilizar e a 
utilizam para as mais determinadas possibilidades tanto para lazer 
quanto para pesquisas. (TAJRA, 1998 p. 56) 
 
 

É inegável que as mídias estão inseridas no cotidiano do aluno, bem como 

na escola, onde todos os envolvidos, alunos e educadores são unanimes quanto a 

importância dessa tecnologia visando melhorar a transmissão de conhecimentos. 

O processo educacional sempre foi marcado por interferências históricas e 

culturais que criaram modelos de instrução no ambiente es colar e até mesmo fora 

dele, o que faz com que os padrões tradicionais deem lugar a novas formas de 

construção do conhecimento, tendo como característica significativa, na atualidade, 

a inserção das novas tecnologias ao ensino. 

 Contudo, esse processo tem deixado sinais que indicam infinitos 

questionamentos e, inclusive exigem do profissional docente a busca de um 

constante aperfeiçoamento visando a aplicação dessas novas práticas ao ensino. 

 De onde se extrai necessária a existência de professores qualificados, 

capacitados e valorizados para trabalharem sua prática educativa inserindo 

recursos que auxiliem o aluno no processo de aprendizagem. 
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 No contato com esse novo universo, no trabalho direto com educação e 

tecnologia e diante da postura atual de alguns docentes surgiu o questionamento 

de como se dá a pratica educativa nas escolas fundamentais relacionada à 

tecnologia da informação e comunicação. 

 Nesse sentido, estudar e discutir essa temática, tem como mérito apontar 

caminhos e contribuir com os educadores bem como com as instituições 

educativas. 

 Buscou-se desenvolver este trabalho, visando o entendimento de conceitos, 

problemáticas e possíveis contribuições das novas tecnologias disponibilizadas e 

inseridas na educação 

 Este trabalho, buscou a observação aliada a pesquisa tanto quantitativa 

quanto qualitativa, tendo sua discussão construída e embasada em farto material 

publicado por grandes teóricos e pesquisadores tanto da área de educação quanto 

da de tecnologia, dentre eles Arnold Junior, Manuel Moran, Vani Kenski, Pierre Lévy, 

José Libâneo, Paulo Freire e outros. 

 Tendo em sua estrutura a intenção de levar o leitor ao entendimento 

conceitual de técnica e tecnologia no contexto da história da humanidade, 

apresentando aspectos da tecnologia como recurso nas diferentes tendências 

pedagógicas, contextualizando os desafios que as tecnologias trazem a educação. 

 Levou-se em conta também o papel do professor, sua formação, bem como 

sua prática educativa neste novo tempo, buscando reflexões capazes de nortear a 

atuação profissional do professor com relação as novas tecnologias. 

 Como consequência, surgem dados obtidos via pesquisa realizada na 

instituição de ensino que lança um olhar na abordagem apresentada e como ela se 

concretiza, tais dados foram obtidos através de questionários que envolveram os 

profissionais docentes bem como os alunos. 

 Creio, que ao final da leitura seja possível entender a que se referem 

técnica e tecnologia, os desafios e novidades que envolvem educação e tecnologia, 

a posição do professor nesse contexto, a definição e caracterização dessa nova 

forma de fazer educação, as mudanças que surgiram nessa nova relação, seus 

impactos, a vivencia dos envolvidos, as dificuldades encontradas e as possíveis 

soluções, apesar de saber que novas questões sempre surgirão e todas 

contribuirão para sanar os desafios ora enfrentados 
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2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capitulo irá apresentar o embasamento teórico que respalda este trabalho, 

trazendo a base do pensamento de autores conservados, que discorrem sobre o 

tema proposto e alicerçam o pensamento teórico voltado para o instigante tema da 

efetiva inclusão e eficácia da tecnologia na educação. 

 

2.1 A Comunicação e a Mídia no Decorrer dos Tempos 

 

Antes mesmo de adentrar o contexto midiático, é importante contextualizar o 

processo evolutivo da comunicação ao longo dos anos até chegarmos a atualidade, 

observando o quanto ela tem se revelado útil tanto em se tratando do ambiente 

social quanto do escolar, e com isso possibilitando uma visão mais ampla das 

diversas tecnologias, observando algumas evidencias históricas conforme 

Antoniutti: 

 

“Uma das maiores conquistas da história da humanidade foi 
descobrir ao longo do tempo, diferentes formas de se comunicar e 
de transformar conhecimento. O homem sempre esteve em 
constante evolução quando ainda morava nas cavernas, os 
desenhos nas paredes eram o recurso empregado para transmitir 
ideias, os desenhos os valores sociais daquele período”. 
(ANTONIUTTI, 2011, p.23): 

 

Ao longo dos anos, o ser humano tem buscado diversificar seus métodos e 

meios de comunicação, tal como a escrita, que se revelou a primeira tecnologia 

unindo inteligência e pensamento e acabou por representar um avanço no sistema 

rudimentar de comunicação existente, provocando uma quebra de paradigmas 

relacionados ao modo de transmissão de conhecimento, o mesmo Antoniutti afirma: 

 

Tão logo o homem começou a registrar os seus conhecimentos, 
mesmo que aos poucos tivessem o privilégio de acesso a eles, a 
expansão da escrita tornou-se inevitável. Tem-se registro de que 
em 627 a.C já havia na biblioteca do palácio Assurbanipal, na 
Assíria uma coleção de 25 mil placas de argilas com textos 
literários, religiosos, históricos, legais e comerciais, produzidos por 
escribas. (ANTONIUTTI, 2011 p.24) 
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Dessa forma podemos observar que a comunicação escrita se revela uma 

forma bastante antiga de repassar conhecimento, sendo, portanto, a muito usada 

objetivando apresentar aos indivíduos sua história passada e aventurando-se na 

tentativa de desenhar o futuro, sendo durante décadas apresentada, nas suas mais 

variadas formas, mas com um objetivo comum, qual seja, apresentar uma forma de 

comunicação facilmente acessível e numa quantidade significativa 

 

“Em 1500 já havia registro de cerca de 9 milhões de livros 
impressos e menos de um século depois esse número mais que 
dobrou, chegando a 12 cerca de 20 milhões. A impressão escrita 
permitiu que uma maior mobilidade do conhecimento, tanto em 
temporalidade quanto em abrangência social”. (ANTONIUTTI, 2011 
p.26) 

 

No processo de desenvolvimento da comunicação aprendemos a 

estabelecer contatos e passamos a interagir com aqueles que nos rodeiam, com 

isso transmitindo e adquirindo conhecimento e nesse processo gerando uma 

enorme quantidade de informação que precisa ser armazenada para não se perder. 

Falamos, escrevemos e com isso nos comunicamos, dentro desse processo 

desenvolvido pelo ser humano, sempre buscando aprimoramento e crescimento, 

buscando o domínio dessas técnicas: 

 

“Para uma participação efetiva, principalmente no meio acadêmico, 
é fundamental o domínio da língua falada e da língua escrita e a 
adequação ao contexto de uso. É importante levar o aluno a 
compreender que existem situações de comunicação que exigem 
diferentes graus de formalidade para a linguagem oral, dependendo 
do assunto tratado da relação entre os interlocutores e da intenção 
comunicativa”. (GOMES, 2007, p. 38) 

 

Inegavelmente, a comunicação revela-se importante em todas as áreas de 

nossa vida, sendo desenvolvida para facilitar a convivência, a transmissão da 

cultura e o aprendizado frente a culturas tão diversificadas, nesse contexto o 

indivíduo encontra no ambiente escolar o espaço propicio para prepara-lo para o 

convívio social ao se depara com o diversificado sistema de comunicação criado 

pelo homem. 

 

2.2 As Principais Mídias no Decorrer dos Tempos 
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O que convencionamos chamar de mídia, na verdade são formas e métodos 

que a humanidade foi construindo ao longo do tempo voltadas para a comunicação 

massiva, torna-se imprescindível relatar e comentar as principais, e que continuam 

em evidencia, dentre elas o rádio, o cinema, a televisão e o computador.  

 

Ao possibilitar que os indivíduos ficassem informados, obtivessem 

entretenimento, nos mais longínquos pontos da terra, esta mídia tornou-se algo 

revolucionário. Outro meio de comunicação importante que permitia ao indivíduo 

transportar-se para história confundindo realidade e ficção foi o cinema, pois 

permite não somente ouvir, mas também, por meio da visão evidenciar sua emoção, 

nesse sentido Cabrera (2006) afirma: 

 

O cinema parece se caracterizar pela constituição de uma 
impressão da realidade e pela perturbadora capacidade de 
apresentar qualquer coisa até a mais fantástica e inverossímil com 
aparência de realidade de maneira retórica e impositiva, enfeitiçante, 
fetichizante, assumida e descaradamente mentirosa” (CABRERA, 
2006 p.37) 

 

Outro meio de mídia extremamente importante e atual é a televisão, sendo 

uma das formas mais inteligentes já criadas para englobar todas as formas de 

comunicação de interesse do indivíduo, trazendo o universo para dentro das casas. 

Esse meio de comunicação hoje se faz acompanhar do computador, sendo este 

atualmente muito utilizado no meio educacional, possibilitando a pesquisa, 

apresentação de projetos, digitação, bem como o desenvolvimento da gramática e 

também construindo estradas virtuais, colocando o ser humano conectado com o 

mundo via internet.  

 

Podemos olhar o computador como ajudador, na medida em que amplia e 

facilita o conhecimento, mas também como um instrumento amplificador de 

problemas. Nesse contexto cabe sempre a mediação no uso dessa mídia tão 

moderna, onde educadores e alunos devem estar capacitados para lançar mão do 

uso desse equipamento de forma correta, complementando-o com a utilização da 

internet, que traz uma gama infinita de informações de interesse de todos os 

envolvidos, Kovel (1996) corrobora com o tema: 
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As novas tecnologias, em especial a Internet, permitem dar voz 
àqueles que estão isolados pela situação geográfica em que estão 
inseridos, ou que têm pouca representatividade no sistema 
educativo, podendo assim transmitir a todos as suas perspectivas e 
visões únicas do mundo. (KOVEL, 1996 p.12) 

  

Portanto as principais mídias no decorrer dos tempos favorecem o 

desenvolvimento da comunicação do indivíduo dentro do contexto em que vive e 

estuda, mas todas essas mídias devem ser utilizadas com muita responsabilidade 

e cuidado dentro do contexto educacional, sempre voltadas para suprir e direcionar 

a necessidade de aprendizagem do aluno. 

 

2.3 A Aliança Educação e Tecnologia 

A base da formação e organização do homem está fundamentada no 

processo educacional das gerações e nesse contexto todos os instrumentos 

utilizados nesse processo tem fundamental importância na construção e posterior 

reprodução da visão ali representada, sempre visando formar cidadãos 

participativos, estimulados e críticos. 

Diante dessa premissa torna-se necessária a constante adequação da 

didática voltada para o alicerce ensino/aprendizagem que venham suprir as 

expectativas dos entes envolvidos, criando daí condições que favoreçam a 

interconexão do processo educacional com a evolução dos recursos tecnológicos, 

sendo estes os meios para atingir um processo de aprendizagem significativo e 

diferenciado. 

Ao lançarmos uma visão para um mundo globalizado e pleno de 

comunicação, vemos que a partir dessa premissa ocorreram mudanças 

significativas ao longo da história didática educativa, tendo a mesma passado a 

necessitar de recursos que pudessem ser utilizados como ferramentas que viessem 

a estimular o processo educacional, sendo um diferencial no desenvolvimento de 

aulas e atividades curriculares. 

Atualmente a educação está voltada para a tecnologia, exigindo 

interpretação e entendimento de todos os entes envolvidos, educadores e alunos 

que se relacionam diariamente com essas novas tecnologias, que acabam por 

trazer satisfação aos educadores por serem os agentes responsáveis pela 
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transmissão dessa nova cultura, bem como por estarem participando de uma nova 

realidade tecnológica, que não deixa de trazer em seu bojo a preocupação e a 

ansiedade pela responsabilidade de enfrentarem essas mudanças tão significativas, 

diante disso Almeida afirma: 

 

“Nós, educadores, temos de nos preparar e preparar nossos alunos 
para enfrentar exigências desta nova tecnologia, e de todas que 
estão a sua volta – A TV, o vídeo, a telefonia celular. A informática 
aplicada à educação tem dimensões mais profundas que não 
aparecem a primeira vista”. (ALMEIDA, 2000, p. 78) 

 

Com relação aos alunos também não é diferente, pois inegavelmente 

ocorrem transformações que acabam por motiva-los na busca da preparação, dos 

estudos e do aprendizado, num ambiente onde as aulas acabam por se revelar 

menos expositivas, por esse motivo D’Ambrósio afirma: 

 

“É preciso substituir os processos de ensino que priorizam a 
exposição, que levam a um receber passivo do conteúdo, através 
de processos que estimulem os alunos à participação. ” 
(D´AMBRÓSIO, 2001, p. 96) 

 

Num contexto onde a informática se revela uma necessidade, fica a cargo da 

escola preparar o aluno para essa nova realidade evolutiva, pois todos querem e 

acima disso, necessitam, participar desse processo evolutivo da humanidade que 

explora a fala, a escrita, a aplicação e exposição de imagens, movimentos, músicas 

e artes que acabam por moldar um universo novo e ilimitado trazendo uma nova 

realidade a ser trabalhada em sala de aula. 

 

“As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam 
o cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades 
de vida e convivência que precisam ser analisadas no espaço 
escolar. A televisão, o rádio, a informática, entre outras, fizeram 
com que os homens se aproximassem por imagens e sons de 
mundos antes inimagináveis. (...) Os sistemas tecnológicos, na 
sociedade contemporânea, fazem parte do mundo produtivo e da 
prática social de todos os cidadãos, exercendo um poder de 
onipresença, uma vez que criam formas de organização e 
transformação de processos e procedimentos”. (BRASIL, 2000, 
p.11-12) 

 

Dentro dessa nova visão, o aprendizado torna-se instigante e produtivo, 
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tanto pelo resultado alcançado, quanto pelo percurso percorrido para alcança-lo, o 

que acaba provocando nos alunos um interesse crescente no desenvolvimento de 

projetos e atividades investigativas e exploratórias que contribuem sobremaneira 

em seu processo de aprendizagem. 

O educador, por sua vez, ao lançar mão de diferentes e tão substanciais 

fontes de informação acaba por renovar sua metodologia de ensino, 

proporcionando novas oportunidades de construção e conhecimento por parte de 

seus alunos, evidenciando a importância do uso das novas tecnologias, que são 

produtoras de mudanças consideráveis. 

 

2.4 Capacitação dos Professores para as novas Tecnologias 

É tema recorrente a necessidade da modernização das escolas em plena 

era de informatização, mas essa implantação deve levar em conta a preocupação 

pedagógica da utilização dessas ferramentas tecnológicas disponibilizadas. Mas 

essa não é a única preocupação, alia-se a essa a dificuldade na formação de 

educadores que irão lançar mão dessas tecnologias em sala de aula. 

Para tanto se faz necessário um novo perfil de educadores, comprometido e 

aberto as mudanças, que consigam vencer angustias, desconfortos e vergonhas 

relacionadas as novas tecnologias, respeitando o tempo de cada um, levando-os a 

entender a utilidade das novas ferramentas e com isso vencendo paradigmas, 

preparando-se para o uso das diversas mídias, nesse sentido, Chiapinni (2005) 

afirma: 

 

“A formação do professor é fator imprescindível para que a escola 
consiga melhorar a capacidade do cidadão comunicante, uma vez 
que o professor pode adotar em sua prática cotidiana uma postura 
que subsidia e estimula o aluno a refletir sobre o que significa 
comunicar-se em nossa sociedade, como também aprender a 
manipular tecnicamente as linguagens e a tecnologia” 
(CHIAPINNI,2005, p.278) 

  

Torna-se de suma importância que o educador tenha conhecimento das 

diversas possibilidades que advém dos recursos tecnológicos e dessa forma 

transforma-los em instrumentos para a aprendizagem, sendo fundamental, nesse 

sentido, a formação do educador, levando à compreensão das transformações e da 
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necessidade da escola acompanhar esse processo evolutivo. Podemos observar 

que os alunos estão prontos para o uso das tecnologias, bastando ao educador 

lançar mão das mesmas em sala de aula, estimulando os alunos a avançarem. 

Nesse contexto a escola deixa de ser simples transmissora de informação e 

direciona os alunos na busca de informação significativa, dinâmica, inquiritiva, 

desenvolvendo projetos e diversificando seu conteúdo, utilizando a tecnologia 

como instrumento, nesse sentido Moran (2007) contribui: 

 

“É preciso evoluir para se progredir, e a aplicação da informática 
desenvolve os assuntos com metodologia alternativa, o que muitas 
vezes auxilia o processo de aprendizagem. O papel então dos 
professores não é apenas o de transmitir informações, é o de 
facilitador, mediador da construção do conhecimento. Então, o 
computador passa a ser o “aliado” do professor na aprendizagem, 
propiciando transformações no ambiente de aprender e 
questionando as formas de ensinar “. (MORAN, 2007, p.2). 

 

Cabe aos profissionais da educação o aprofundamento no novo e vibrante 

método de aprendizagem e ensino, onde todos tornam-se emissores e receptores 

de informação, construindo juntos o conhecimento. 

É inegável a importância do educador quando da utilização das mais 

diversas tecnologias no ambiente da sala de aula, visto que está nele a imensa 

responsabilidade de motivar e manter a atenção dos alunos voltada para o 

conteúdo apresentado e pesquisado. Exatamente por isso se faz necessário o 

aprendizado do uso de tais tecnologias para, primeiramente, auxiliar o aluno e 

posteriormente cobrar resultados, pois a concentração é primordial na 

aprendizagem e para tanto o ambiente midiático exige muito do educador, Valente 

(2011), nos diz que: 

 

"a questão da aprendizagem efetiva, relevante e condizente com a 
realidade atual configuração social se resume na composição de 
duas concepções: a informação que deve ser acessada e o 
conhecimento que deve ser construído pelo aprendiz". (VALENTE, 
2011, p.14) 

 

 A postura do professor frente aos alunos e tecnologias deve ser respeitada, 

de forma organizada e com limites, os alunos devem prestar atenção, para 

conseguirem realizar as tarefas de forma correta e buscando ampliar os 
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conhecimentos, ou aplicar esses conhecimentos fazendo uso das tecnologias. 

 

2.5 A Tecnologia na Educação Fundamental 

A tecnologia está presente em todos os momentos de nosso dia e tem se 

tornado extremamente forte na área educacional, pois atualmente os alunos 

adentram a era digital precocemente e acabam por aliar essa moderna tecnologia 

disponível através das mais variadas mídias ao contexto escolar, notadamente em 

áreas consideradas mais difíceis como a de exatas, e isso já de longa data: 
 

 

“A princípio a missão do computador foi de simplificar tarefas, e 
tudo começou na Inglaterra em 1822 quando Charles Babbage 
professor de matemática da Universidade de Cambridge na 
Inglaterra projetou um aparelho capaz de realizar operações 
aritméticas, chamado máquina da diferença”. (TAJRA, 1998 p. 69). 

 

Esse proposito inicial acabou se ampliando e hoje vemos sua utilização em 

todas as áreas de transmissão de conhecimento e aprendizado, o que acaba por 

instigar os educadores a romper barreiras visando atuar como facilitadores diante 

de seus alunos: 

 

“Com relação ao panorama da educação atual a internet e a 
computação são as primeiras fontes tecnológicas utilizadas pelos 
professores para o bom desenvolvimento do conhecimento do 
aluno, o professor que não consegue lidar com essas duas 
tecnologias está fadado ao fracasso em sua sala de aula”. (TAJRA, 
1998 p.75) 

 

Notadamente nos primeiros anos, especialmente no ensino fundamental, a 

educação tecnológica tem se mostrado uma forma extremamente prática de 

transmissão de conhecimento aos alunos, pois os mesmos já se revelam 

habituados ao uso das mais variadas mídias, o que acaba por provocar no 

educador a necessidade de adquirir conhecimentos e utilizar os meios tecnológicos 

dentro da sala de aula, diante de uma massa estudantil cada vez mais tecnológica 

e moderna 

Uma das áreas de conhecimento mais utilizadas atualmente no processo 

educacional voltada para o ensino fundamental é a informática, pois ela acaba por 

levar o aluna ao desenvolvimento das mais variadas atividades diárias, utilizando 
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as mídias como fontes de pesquisa pelas facilidades que elas oferecem, apesar de 

não se sobreporem em sua totalidade ao sistema educacional dito tradicional: 

 

‘O computador é uma ferramenta rica, poderosa que está 
expandindo segundo recursos financeiros das escolas. Como 
qualquer ferramenta educacional, possui vantagens e desvantagem, 
é mais apropriado para algumas aplicações do que para outras, a 
adapta melhor a certos estilos de ensino que a outros, e não é 
resposta para todos os problemas educacionais, nem representa o 
fim do que é bom no sistema educacional”. (COBURN, 1988 p.08). 

 

O crescimento vertiginoso do uso do computador em suas variadas formas e 

da internet no contexto escolar do ensino fundamental tem se revelado comum 

atualmente, criando a necessidade de um trabalho voltado no sentido de que os 

mesmos não venham a se tornar a principal fonte de aquisição de conhecimento. 

Tais recursos devem ser administrados como ferramentas preciosas que 

podem auxiliar e agilizar a vida estudantil, onde o aluno pode correr o mundo sem 

sair da frente da tela, sempre tendo o educador como mediador e indutor do 

conhecimento, e dessa forma desenvolver uma pedagogia do uso crítico da 

informática, evitando que tal uso se torne um vício catastrófico, sendo considerado 

e reconhecido como o que realmente representa, um recurso didático adicional: 

 

“O computador sem dúvida tem sido utilizado na escola como o 
recurso didático adicional, o qual exerce, também um papel 
importante de marketing na escola. Essa segunda situação a cada 
dia deixa de ser um fator diferencial entre as escolas, pois 
percebemos que existe uma grande tendência independentemente 
das escolas serem públicas ou privadas adquirirem o equipamento 
para o seu convívio cotidiano”. (TAJRA, 1998 p. 89). 

 

Em se tratando de sua utilização no ensino fundamental, o uso do 

computador e da internet desse ser feito com responsabilidade, sempre visando, 

tanto pelo educador como pelo aluno, observar, desenvolver ou solucionar 

determinadas atividades, ou ampliar o conhecimento de determinado conteúdo. 

Para tanto, antes do passo para o laboratório de informática, cabe a 

elaboração com antecedência do planejamento do que se pretende, lembrando que 

o uso dessa ferramenta deve atender um fim determinado, buscando atingir um 

objetivo previamente estabelecido dentro da disciplina oferecida, pois o computador 
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tem a premissa de combinar diferentes linguagens e atividades multidisciplinares 

voltadas para uma aprendizagem crítica e participativa, pois: 

 

“Favorecem a construção de uma representação não-linear do 
conhecimento, permitindo que cada um, segundo seu ritmo e 
interesse, possa dirigir sua aprendizagem: buscando informação 
complementar, selecionando em um texto uma ligação com outro 
documento, por uma palavra ou expressão ressaltada; buscando 
representações em outras linguagens –imagem, som, animação –
com as quais pode interagir na construção de uma representação 
mais realista”. (BRASIL, 2000, p. 90). 

 

Quando o educador do ensino fundamental adquire confiança no uso das 

mídias acabará por associar suas aulas as inovações tecnológicas com maior 

naturalidade, o que possibilitará ao aluno mais criatividade e objetividade, de forma 

diversificada, pois a união de seu plano de aula com as mídias disponíveis 

acabarão por trabalhar em favor do conhecimento, rompendo paradigmas: 

 

“A inovação por meio dos computadores está forçando a escola a 
mudar e aceitar mais facilmente essa inovação. O resultado dessa 
inovação se dá de uma forma lenta, em que a questão a ser 
abordada não é apenas um abandono das crenças, mas uma 
substituição gradual por crenças mais relevantes, moldadas por 
experiência em um contexto alterado”. (TAJRA, 1998 p.63). 

 

Nesta fase do aprendizado, voltada para o ensino fundamental, que inclui a 

informatização, se faz necessário e fundamental que o educador busque 

capacitação e adaptação diante desse novo contexto, consolidando essa preciosa 

ferramenta. 

 

2.6. Lançando mão das diversas mídias na Educação Fundamental 

A educação fundamental, por ser a base para voos maiores é o campo ideal 

para os primeiros passos na utilização consciente das diversas mídias disponíveis 

para a ampliação do saber nestes tempos de evolução acelerada. Neste contexto a 

televisão, aliada ao aparelho de DVD, tem sido o primeiro meio tecnológico 

utilizado pelos educadores, inclusive por sua facilidade de acesso e manipulação 

em sala de aula. 

Esta mídia possibilita a gravação e apresentação de vídeos e imagens que 
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facilitam o aprendizado e dinamizam a aula, sempre visando a construção do 

conhecimento e a ampliação de horizontes do aluno, dando um novo formato ao 

conteúdo ministrado, neste sentido, Almeida (1988) afirma: 

 

“O educar, ensinar a ler, interpretar, comunicar, relacionar, debater, 
posicionar - sem dar elementos para opções das mais diversas 
ordens, tudo isto não se faz apenas com os conteúdos trabalhados, 
mas também através das formas de educação”.  (ALMEIDA, 1988 p. 
50). 

 

A utilização das novas tecnologias objetiva proporcionar a expansão do 

conhecimento, servindo de estimulo ao aluno na busca para através das demais 

mídias, tais como rádio, cinema dentre outras, conseguir a complementação de 

seus estudos. Nesse contexto o cinema trona-se importante para criar no aluno um 

senso crítico e interpretativo, ao proporcionar analises e debates sobre os temas 

abordados nas telas. Straubhaar (2004) diz: 

 

O cinema, em qualquer campo em que seja aproveitado, 
desenvolvido, produzido ou consumido, é sempre educativo e 
formativo. É formal, na medida em que a sala de projeção é o 
espaço da socialização e divulgação do filme; ao mesmo tempo é 
não-formal, pois é espaço de alteridade em relação à escola e, 
também, informal, pois é espaço de fruição singular e plural, porque 
é grupal (STRAUBHAAR, 2004 p.84). 

 

A junção das diversas mídias com a sala de aula é responsabilidade 

intrínseca do educador, que deve estimular a criatividade e o desenvolvimento do 

aluno, o uso das mídias acaba por estimular a leitura de obras literárias 

possibilitando junção da cultura cotidiana com suas diversidades, possibilitando 

aliar conhecimento, lazer, valores éticos e morais e sintetiza-los na ampliação do 

conhecimento. Afinal, seja como for, segundo Brandão (2003): 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos modos, todos nós envolvemos 
pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para 
aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para 
conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação 
(BRANDÃO, 2003, p.7). 

 

As ferramentas estão a disposição, fazem parte dos instrumentos da 
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construção do conhecimento, os educadores devem utiliza-las em seu favor, 

levando o aluno a sentir-se motivado na busca do conhecimento de forma 

diferenciada, aprendendo assim a viver em uma comunidade tão tecnológica 

quanto a atual. 

 

2.7 O Computador na Educação 

Ao estar conectado com as mudanças invariavelmente nos deparamos com 

a necessidade de dominar novas tecnologias, e todas elas estão à disposição 

primeiramente daqueles que se dispõem a ensinar, os educadores. 

Um dos principais recursos disponíveis é o computador, que se tornou uma 

ferramenta muito aceita nas escolas, tendo sua utilização principal em pesquisas 

por exercer atração sobre os alunos. Nesse contexto, o equipamento além de sua 

utilização como base de pesquisa deve servir também como base na produção, 

mas para tanto se faz necessário capacitação por parte do educador para utiliza-lo 

como meio educacional, sendo mediador no processo de construção dos conceitos 

que serão utilizados. 

Nesse processo é fundamental evitar-se a mecanização do processo e 

evidenciar a construção do conhecimento, estimulando os alunos a pensarem, 

evitando os exercícios repetitivos, buscando desenvolver atividades estimulantes e 

capazes de despertar o interesse dos alunos, num ambiente interativo, onde a 

criatividade revela-se fundamental, na transformação e criação do novo, tanto para 

alunos quanto para educadores, para tanto, Sancho (1995) afirma: 

 

“O ritmo acelerado de inovações tecnológicas exige um sistema 
educacional capaz de estimular nos estudantes o interesse pela 
aprendizagem. E que esse interesse diante de novos 
conhecimentos e técnicas seja mantido ao longo da sua vida 
profissional, que, provavelmente, tenderá a se realizar em áreas 
diversas de uma atividade produtiva cada vez mais sujeita ao 
impacto das novas tecnologias. ” (SANCHO, 1995, p. 41) 

 

É preciso ver no computador um aliado para despertar o interesse dos 

alunos, pois ele já exerce uma atração e o educador deve aproveitar isso para 

desenvolver atividades estimulantes que contribuam para a construção do 

conhecimento, tendo sempre em mente que tem em suas mãos um instrumento 

metodológico, facilitador da construção do conhecimento e não necessariamente 
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um agilizador de tempo. 

 

Desse modo, é de se esperar que a escola, tenha que “se 
reinventar”, se desejar sobreviver como instituição educacional. É 
essencial que o professor se aproprie de gama de saberes 
advindos com a presença das tecnologias digitais da informação e 
da comunicação para que estes possam ser sistematizadas em sua 
prática pedagógica. A aplicação e mediação que o docente faz em 
sua prática pedagógica do computador e das ferramentas 
multimídia em sala de aula, depende, em parte, de como ele 
entende esse processo de transformação e de como ele se sente 
em relação a isso, se ele vê todo esse processo como algo 
benéfico, que pode ser favorável ao seu trabalho, ou se ele se 
sente ameaçado e acuado por essas mudanças. (SOUSA, et. al., 
2011, p.20). 

 

O computador auxilia o educador em suas práticas pedagógicas e facilita 

aos alunos pesquisa e investigação dos novos conhecimentos adquiridos, através 

dos mais variados softwares educativos e da internet, nesse contexto é importante 

que as atividades realizadas sejam um complemento das atividades gerais, o que 

acaba por levar a uma preocupação com propostas, projetos e metodologias, 

trazendo entendimento quanto a pontos básicos, quais sejam: quando e como 

utilizar, bem como a melhor maneira. 

Para tanto, se faz necessário e fundamental uma proposta pedagógica bem 

estruturada, consistente, com metas e objetivos bem definidos, onde o computador 

possa ser visto como um auxiliar, uma ferramenta que traz um diferencial na busca 

de uma escola de qualidade 

 

2.8 A Era da Modernidade; Computadores compactos, Celular, Tablet 

A tecnologia migrou para dentro das escolas e junto com ela surgem 

equipamentos cada vez mais modernos, que podem ser carregados para todo lugar, 

facilitando o acesso ao mundo. E os alunos, como não poderia deixar de ser, 

lançam mão desses equipamentos em todo o tempo, cabendo ao educador buscar 

formas de utilização dessas tecnologias visando o aprendizado e com isso 

deixando sua aula moderna, criativa e atraente neste mundo digital 

Com esses equipamentos em mãos é possível trabalhar o conhecimento de 

forma rápida e dinâmica sempre objetivando, segundo Tajra: 
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“Melhorar a qualidade do processo de ensino aprendizagem, 
incorporar novas tecnologias de informação nas escolas por meio 
de criação de nova ecologia cognitiva, propiciar uma educação que 
busque o desenvolvimento cientifico e tecnológico e educar para a 
cidadania global numa sociedade mais desenvolvida 
tecnologicamente”. (TAJRA, 1998, p. 56) 

 

Inegavelmente, diante das facilidades de acesso, tais tecnologias têm sido 

inseridas no contexto escolar com extrema rapidez, sendo urgente a necessidade 

de preparação para essas mudanças: 

 

“Nesse sentido, cabe também e principalmente à escola o trabalho 
educativo de formar e sensibilizar as novas gerações para a 
especificidade dessa linguagem, tanto para as suas potencialidades 
na leitura do mundo e da vida, quanto para os perigos e as 
armadilhas que ela comporta”. (TEIXEIRA ; SOARES, 2003, p.14). 

 

  Assim é importante que os professores estejam preparados para a realidade 

tecnológica, eles devem discutir todos esses novos desafios e buscar encaminhar 

seus planos de aulas buscando sempre a inovação, levando em conta que a mais 

moderna tecnologia já está disponível nas mãos de seus alunos. 

 

2.9 A Página inicial da questão: Técnica e Tecnologia 

Ao tratar da tecnologia na educação, diante das inúmeras tecnologias 

disponíveis, podemos pontuar inúmeras situações vivenciadas ao logo do tempo, 

pela humanidade, onde estão presentes a tecnologia, mas também a técnica. Com 

o processo evolutivo, onde se disseminou a tecnologia, observamos a revolução 

das ferramentas de comunicação, a evolução da informática, que acabaram por 

trazer novas formas de relacionamentos, pensamentos e ações, trazendo uma 

nova face à sociedade e aos indivíduos, impondo novas condutas e um novo 

pensar. 

No passado encarávamos a tecnologia como um mero sistema de máquinas 

que tinham como objetivo a substituição do homem, enquanto a técnica se 

apresentava como o conjunto de procedimentos auxiliares na aplicação do método. 

Hoje existem outras perspectivas, Levi (2005) diz: 

 

“Seria a tecnologia um ator autônomo, separado da sociedade e da 
cultura, que seriam apenas entidades passivas percutidas por um 
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agente exterior? Defendo, ao contrário, que a técnica é um ângulo 
de análise dos sistemas sócio-técnicos globais, um ponto de vista 
que enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos humanos, e 
não uma entidade real, que existiria independentemente do resto, 
que teria efeitos distintos e agiria por vontade própria”. (LÉVI, 2005, 
p. 22) 

 

Dentro dessa visão a técnica significa a arte de fazer algo, procedimentos 

que permitem o desempenho de métodos, tendo como objetivo alcançar 

determinadas intenções, já a tecnologia, por meio da técnica gera o conhecimento, 

a interpretação, a aplicação, bem como a capacidade de gerar modificações e 

novidades para o indivíduo e a sociedade, não se limitando aos métodos, nem aos 

suportes materiais, segundo Junior (2005) a tecnologia consiste em: 

 

[...] um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de 
recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está 
disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de 
encontrar respostas para os problemas de seu contexto, 
superando-os. (JUNIOR, 2005, p.15) 

 

Quando o ser humano lança mão dela, altera a realidade onde está inserido, 

modifica a si mesmo, criando meios de desempenho e construindo conhecimento 

sobre eles e nesse processo resignifica conhecimentos antigos, reflete sobre eles e 

sobre o processo criativo e tecnológico. 

Ao envolver técnica moderna e sofisticada, ferramentas, processos e materiais 

criados e utilizados a partir desse conhecimento, percebemos a abrangência da 

palavra tecnologia, revelando-se um conjunto de princípios científicos com 

aplicabilidade nas mais diversas áreas de atividade, tudo isso tendo origem na 

necessidade que o homem tem de criar, reinventar e construir meios para a 

satisfação de suas necessidades e também para dominar e conduzir determinadas 

situações. 

As tecnologias existem desde o surgimento da humanidade, diferenciando-se a 

cada processo evolutivo, onde cada nova tecnologia surge para demarcar as 

constantes mudanças e expansões ocorridas, para Martin (1995): 

 

“Deveríamos perguntar, no entanto, por quanto tempo podemos 
considerar "novos" os conhecimentos, instrumentos e 
procedimentos que continuam surgindo como resultado do 
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desenvolvimento cultural da humanidade”. (MARTINS, 1995, p. 63) 
 

 

Diante de nossa capacidade de investigar, revisar e modificar técnicas, 

melhorando o desempenho das atividades, dos setores e do conhecimento nascem 

as novas tecnologias, nesse sentido Kenski (2003) afirma: 

 

 “Ao conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se 
aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um 
equipamento em um determinado tipo de atividade nós chamamos 
de tecnologia. Ás maneiras, aos jeitos ou às habilidades especiais 
de lidar com cada tipo de tecnologia, para executar ou fazer algo, 
nós chamamos de técnica”. (KENSKI, 2003, p. 18) 

 

No decorrer dos tempos a humanidade tem buscado meios para construir o 

novo alcançando qualidade de vida que hoje se traduzem na ampliação das 

possibilidades de comunicação e informação por meio do jornal, rádio, televisão e 

computadores, bem como através dos inúmeros equipamentos que facilitam nosso 

cotidiano, marcando nossa história com inúmeros avanços tecnológicos, para 

Kenski (2003): 

“A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias 
desenvolvidas e empregadas em cada época. Diferentes épocas da 
história da humanidade são historicamente reconhecidas, pelo 
avanço tecnológico correspondente. As idades da pedra, do ferro, 
do ouro, por exemplo, correspondem ao momento histórico social 
em que foram criadas “novas tecnologias” para o aproveitamento 
desses recursos da natureza de forma a garantir melhor qualidade 
de vida. O avanço cientifico da humanidade amplia o conhecimento 
sobre esses recursos e cria permanentemente “novas tecnologias”, 
cada vez mais sofisticadas”. (KENSKI, 2003, p. 20) 

 

Vivenciamos em nossa história três grandes momentos tecnológicos 

evolutivos: a oralidade, a escrita e a informática, evidenciando que a técnica está 

diretamente ligada a cultura. A linguagem falada pode ser considerada uma das 

primeiras tecnologias da humanidade, ela nos diferencia dos animais e da forma às 

informações que utilizamos para nos relacionarmos, nesse sentido Lévy (2005) diz: 

 

“É também porque cristalizou uma infinidade de informações nas 
coisas e em suas relações, de forma que pedras, madeira, terra, 
construtores de fibras ou ossos, metais, retêm informações em 
nome dos humanos. Ao conservar e reproduzir os artefatos 
materiais com os quais vivemos, conservamos ao mesmo tempo os 
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agenciamentos sociais e as representações ligadas a sua forma e 
seus usos. [...] Linguagem e técnica contribuem para produzir e 
modelar o tempo”. (Lévy 2005, p. 76). “A oralidade primária remete 
ao papel da palavra antes que uma sociedade tenha adotado a 
escrita, a oralidade secundária está relacionada a um estatuto da 
palavra que é complementar ao da escrita, tal como o conhecemos 
hoje. Na oralidade primária, a palavra tem como função básica a 
gestão da memória social, e não apenas a livre expressão das 
pessoas ou a comunicação prática cotidiana. Hoje em dia a palavra 
viva, as palavras que “se perdem ao vento”, destacam-se sobre o 
fundo de um imenso corpus de textos: “os escritos que 
permanecem”. O mundo da oralidade primária, por outro lado, situa-
se antes de qualquer distinção escrito/falado”. (LÉVY 2005, p. 77) 

 

Antigamente, a fala definia o espaço e a cultura dos povos, onde eles 

utilizavam uma tecnologia principal e imediata que era a comunicação por meio da 

oralidade. Quando do surgimento da escrita surge, imediatamente uma nova 

necessidade tecnológica, que foi compreender o que estava sendo comunicado 

graficamente, nesse sentido Lévy (2005) afirma: 

 

“A escrita foi inventada diversas vezes e separadamente nas 
grandes civilizações agrícolas 20 da Antiguidade. Reproduz, no 
domínio da comunicação, a relação com o tempo e o espaço que a 
agricultura havia introduzido na ordem da subsistência alimentar”. 
(LÉVY, 2005, p. 87). 
 

A comunicação diferida foi instaurada pela escrita, permitindo o exercício da 

interpretação e da leitura, dando autonomia ao conhecimento e conduzindo a 

tecnologia desse momento da história, surgindo assim uma nova técnica, nesse 

sentido Kenski (2003) afirma: 

 

“Não há mais a necessidade presencial do comunicador, 
informando, observando e orientando seus discípulos. Os 
conhecimentos são aprendidos não na forma como foram 
enunciados, mas no contexto em que o escrito é lido e analisado. 
[...] A comunicação escrita é aprendida por meio de critérios em que 
predominam a razão e os aspectos cognitivos da personalidade, 
pretensamente isentos da emocionalidade”. (KENSKI, 2003, p. 36) 

 

Ao utilizarmos a linguagem oral, escrita e a síntese entre som, movimento e 

imagem conseguimos alcançar a autonomia do conhecimento, através do processo 

de produção e uso dos meios, hoje conhecidas como tecnologias especificas de 

informação e comunicação que acrescentam novas formas de produção e 
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propagação do conhecimento, informação e comunicação, dentre elas a linguagem 

digital, que para Kenski (2007) engloba oralidade e escrita em um novo contexto: 

 

“A tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e sequenciada 
dos textos escritos e se apresenta como um fenômeno descontínuo. 
Sua temporalidade e sua especialidade, expressas em imagens e 
textos nas telas, estão diretamente relacionadas ao momento de 
sua apresentação”. (KENSKI, 2003, p. 38) 

 

Nesse processo evolutivo, adquirimos novas formas de assimilação do 

conhecimento através de computadores, técnica de som, imagens, programas e 

textos, através da estrutura discursiva e do hipertexto, entendidos como uma 

espécie de programa que visa a organização de conhecimentos ou dados e 

também a aquisição de informações e comunicação, nesse contexto e 

considerando o processo educativo, Lévy (2005) afirma: 

 

“Hipertexto ou a multimídia interativa adequam-se particularmente 
aos usos educativos. É bem conhecido o papel fundamental do 
envolvimento pessoal do aluno no processo de aprendizagem. 
Quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição de um 
conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender. Ora, 
a multimídia interativa, graças à sua dimensão reticular ou não 
linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao 
material a ser assimilado. É, portanto, um instrumento bem 
adaptado a uma pedagogia ativa”. (LÉVY, 2005, p. 40) 

 

Tudo isso nos traz a devida compreensão da importância e urgência da 

adaptação das novas tecnologias ao processo educativo, não só via equipamentos 

e mídias, mas também e principalmente por meio das pessoas envolvidas no 

processo educativo, produzindo uma pedagogia ativa, onde equipamentos se 

tornam menores e mais potentes e a oralidade e escrita ganham novas formas para 

serem utilizadas, nesse sentido Lévy (2005) diz: 

 

“O terminal da informática ou a televisão dos anos oitenta lembram, 

em muitos aspectos, os livros do século XXI: são pesados, enormes, 

acorrentados por seu cabo de força. A mobilidade e a leveza do 

livro de bolso, a portabilidade do rádio transistorizado ou do 

walkman poderiam abrir todo um novo campo de utilizações e 

apropriações [...]”. (LÉVY, 2005, p. 112) 
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As alterações são constantes, a linguagem digital traz inovações frente a 

objetos, estruturas conhecidas e métodos, e com isso contribui facilitando a 

comunicação, informação, interação e aprendizagem, gerando diferentes visões do 

mundo e inúmeras reações de ideias, projetos e conquistas, nos levando apensar 

que estamos iniciando a caminhada da civilização digital. 

 

2.10 Entre ícones e atalhos – Tecnologias e Recursos Didáticos 

Vimos um percurso histórico e conceitual de técnica e tecnologia, neste 

tópico veremos a forma como a tecnologia e os recursos didáticos acompanham as 

práticas pedagógicas, onde cada época lançou mão da tecnologia disponível, pois 

sempre foi função precípua pensar e elaborar novas técnicas diante das constantes 

demandas, não sendo diferente na área educacional e na atualidade utiliza-se das 

mais modernas técnicas disponíveis. 

Todo o material utilizado pelo educador como auxiliar no processo de 

aprendizagem e que acompanharam esse processo ao longo do tempo se 

constituíam em livros, cadernos, textos escritos, quadro-negro, dentre outras e que 

se apresentavam como recursos didáticos. Atualmente, novos recursos foram 

disponibilizados, computadores, rádio, televisão, cinema, aparelhos de DVD, dentre 

outros, que apesar de disponíveis, ainda não são devidamente explorados, 

utilizados e valorizados como os recursos ditos tradicionais. 

A educação brasileira passou por um período de tendências pedagógicas, 

baseada, inicialmente na vertente religiosa e posteriormente a vertente leiga, e 

essa concepção tinha em vista preparar o indivíduo para a vida, o desempenho de 

seu papel social, sempre em conformidade com as aptidões individuais, sempre se 

adaptando aos valores e regras vigentes naquele período, onde se ampliava a rede 

escolar em caráter quantitativo em detrimento do qualitativo. 

Nesse período os conteúdos escolares estavam distantes das práticas dos 

alunos, com mera transmissão do professor, através do método expositivo, sendo 

quem ensinava a autoridade suprema e quem aprendia um ser passivo, que 

deveria assimilar e internalizar o conteúdo ensinado, memorizando, tendo em vista 

disciplinar a mente e formar hábitos, realizando atividades mecânicas e repetitivas, 

tendo como único recurso audiovisual a voz do professor, acompanhada de um 

quadro-negro onde se realizava o objetivo explícito, ensinar e aprender 
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Os recursos tradicionais, quadro-negro, giz e livro didático, de tendência 

tradicional, deram lugar ao rádio, televisão, cinema, dentre outros, marcando nesse 

contexto o desenvolvimento das tecnologias de ensino, onde os educadores 

reconheceram a necessidade de análise dos métodos e da discussão do cotidiano 

escolar. 

Implementa-se daí o método qualitativo, caracterizado pela qualidade das 

questões educacionais e por apontar novos caminhos, demarcando as mudanças 

que estavam por vir, dentre elas a pedagogia tecnicista, que coloca o educador 

como técnico, especialista em ensinar e responsável pela eficiência do ensino, 

trabalhando pelo controle da instrução, tendo como princípios a racionalidade, a 

produtividade e a eficiência, tornando a escola responsável por produzir sujeitos 

competentes para o mercado de trabalho, onde segundo Libâneo (1990, p. 28) “[...] 

a escola funciona como modeladora do comportamento humano, através de 

técnicas específicas”. 

Na pedagogia tradicional o aluno não tinha voz, na Escola Nova o educador 

começa a oferecer espaço para os mesmos, no tecnicismo prevalecem o sistema 

técnico de organização e condução da instrução, onde, segundo Luckesi (1994) a 

escola atua assim: 

 

 “[...]no aperfeiçoamento da ordem social vigente (o sistema 
capitalista), articulando-se diretamente com o sistema produtivo; 
para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento, ou 
seja, a tecnologia comportamental. [...] A pesquisa cientifica, a 
tecnologia educacional, a análise experimental do comportamento 
garante a objetividade da prática escolar, uma vez que os objetivos 
instrucionais (conteúdos) resultam da aplicação de leis naturais que 
impedem dos que a conhecem ou executam”. (LUCKESI, 1994, p. 
61) 

 

No ambiente tecnicista, tornou-se necessário lançar mão dos recursos 

tecnológicos e audiovisuais, que acabaram por iniciar a modernização do ensino, 

sem, contudo, se questionar sua forma de utilização e, muito menos, se os 

educadores sabiam utiliza-los, baseando-se tão somente da necessidade e 

utilidade de tais recursos sem maiores questionamentos. 

Com o surgimento da Tendência Progressista, torna-se clara a necessidade 

da democratização do ensino, bem como da relação educação e sociedade, 
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possibilitada pela forma diferenciada de trabalhar os conteúdos do ensino, nesse 

sentido corrobora Fusari (1998): 

 

 “O educador, ao propiciar a relação do educando com os 
conteúdos do ensino, deverá fazê-lo de forma dinâmica e, sempre 
que possível, relacionar a experiência do aluno com os conteúdos 
trabalhados, tentando, sistematicamente, evidenciar a importância 
de uma sólida formação escolar como instrumento para a sua 
prática cotidiana. Desta forma, a atuação do educador deverá ser 
coerente, articulada e intencional, de forma a propiciar a crítica ao 
social, bem como uma educação escolar viva, na vida social 
concreta”. (FUSARI, 1988, p. 24) 
 

O educador passa a atuar como mediador relacionando o saber do aluno, 

via conteúdos trabalhados, com a experiência cotidiana dos mesmos, relacionando 

prática com os conteúdos propostos, onde Libâneo (1990) relata: 

 

 

 “[...] a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o 
mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental, 
por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para uma 
participação organizada e ativa na democratização da sociedade”. 
(LIBÂNEO, 1990, p. 38) 

 

A nova relação escola e sociedade caracterizava-se pela preparação dos 

educandos para a comunidade onde estavam inseridos, tornando-os críticos e 

conscientes das contradições existentes, aprendendo a vivenciar criticamente toda 

a aprendizagem recebida, contextualizando-a através da técnica de transmissão e 

assimilação dos conhecimentos. 

Tais tendências pedagógicas tiveram por base movimentos sociais e filosófi-

cos, servindo como base para a construção das novas práticas pedagógicas, por 

meio desta contextualização busca-se compreender a urgência da inserção de no-

vos recursos para a educação de um novo tempo, onde cada vez menos tem espa-

ço os recursos tradicionais. 

Vivemos um momento que olha para o futuro e não um modismo passageiro 

e diante disso mostra-se urgente a inserção das novas tecnologias na educação, 

evitando que o indivíduo se isole num analfabetismo funcional e social 

Os educadores precisam estar atentos as novas tendências, buscando 
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refletir sobre o desenvolvimento do fazer didático-pedagógico, verificando 

carências e buscando meios de adequação da sua prática educativa ao modelo 

atual de educação, sempre comparando os recursos disponíveis e a prática do 

ensino, olhando para a tecnologia disponível e que pode contribuir no relevante 

processo de ensino e aprendizagem. 

O uso da tecnologia altera comportamentos, transformando não apenas 

individualmente, mas todo o grupo social, Bellonni (2001) afirma: 

 

 “A integração das inovações tecnológicas aos processos 
educacionais vai depender, então, da concepção de educação das 
novas gerações que fundamentam as ações e políticas do setor”. 
(BELLONNI, 201, p. 55) 

 

Se faz urgente e necessário repensar métodos, refletir sobre as práticas e 

então, entender como a educação responde as demandas da sociedade, segundo 

Gadotti (2000), repensando e refletindo, chegamos a percepção de que: 
 

“Na sociedade da informação, a escola deve servir de bússola para 
navegar nesse mar do conhecimento, superando a visão utilitarista 
de oferecer informações “úteis” à competitividade, para obter 
resultados. Deve oferecer uma formação geral na direção de uma 
educação integral”. (GADOTTI, 2000, p. 250) 

 

Nesse contexto, a escola prosseguirá, por algum tempo, seriada, disciplinar, 

com turmas grandes e educadores e alunos interagindo no mesmo ambiente, a 

sala de aula, mas o novo caminho está colocado, mesmo diante da visão 

retrógrada predominante, da preparação deficitária de muitos educadores para 

utilizar os recursos disponíveis, transformando tais recursos em objetos de 

decoração colocados em um espaço reservado, fazendo com que as tecnologias 

apresentam-se como um problema e não como algo positivo para um melhor 

desenvolvimento das atividades escolares. 

Novidade que assusta e amedronta, mas é preciso enfrentar o novo, 

quebrando paradigmas, pois assim ele deixará de ser novidade e passará a ser 

algo dominado com segurança, assim como já se faz a muito tempo com o giz e o 

quadro-negro, para Freire (1996): 

 

 “É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a 
aceitação do novo que não pode ser negado ou 
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acolhido só porque é novo, assim como o critério de 
recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho 
que preserva sua validade ou que encarna uma tradição 
ou marca presença no tempo continua novo”. (FREIRE, 
1996, p. 35) 
 
 

Freire convida a estar aberto para o novo, pois por meio do novo podemos 

conhecer o desconhecido e nos habilitamos a comunicar e anunciar boas novas, 

inserindo no modelo antigo de ensino a novidade respaldadas em suportes seguros 

para sua aplicação, identificando o desafio proporcionado à educação que fazem 

repensar os processos educacionais contemporâneos. 

 

2.11 As Novas Tecnologias e um desafio para a Educação 

As novas tecnologias apresentam-se complexas e amplas em sua aplicação 

no ensino e nesse sentido, Santos (2002) comenta a inserção da tecnologia de 

comunicação e informação nas escolas: 

 

“ [...] pode representar um movimento ímpar, uma vez 
que nos permite pensar na redução das distâncias, nu-
ma maior integração das escolas entre si e com o mun-
do contemporâneo; não somente como consumidoras, 
mas como possibilidades de produzir conhecimento e 
de fazer de cada espaço escolar um lugar de produção 
coletiva, no qual sejam constituídas interações não-
lineares e onde sejam fortalecidas essas redes de rela-
ções”. (SANTOS, 2002, p. 49) 

A educação formal está cedendo espaço a um aprendizado eterno, onde os 

indivíduos deparam-se com mais e maiores oportunidades de envolvimento em 

atividades educacionais fora das salas de aula tradicionais, diante da enorme gama 

de recursos informatizados e também do abundante nível de informação disponibi-

lizados diariamente, que proporcionam maior interação entre todos os envolvidos 

no processo de comunicação e informação. 

Inicialmente, articulou-se a interação das novas tecnologias e a educação 

por meio dos computadores, através de atividades diversificadas, atuação em rede, 

mensagens, informações e as mais diversificadas ferramentas, essa articulação da 

informática com a educação lançou mão de dois princípios: o ensino da informática 
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na escola, através dos aplicativos e posteriormente pela inserção dos softwares 

educacionais, onde as ferramentas tecnológicas oferecem á didática os meios para 

a renovação das aulas tradicionais, proporcionando interação, informação, comuni-

cação e colaboração. 

Mas as ferramentas sozinhas não são responsáveis por mudanças significa-

tivas no processo ensino-aprendizagem, pois a simples utilização dos recursos não 

determina mudança qualitativa. A mudança vem da possibilidade de construção de 

um novo pensar sobre a educação, onde não basta inserir novos recursos tecnoló-

gicos para elaborar uma nova educação, segundo Pretto (1996): 

 

“ Não basta, portanto, introduzir na escola o vídeo, tele-
visão, computador ou mesmo todos os recursos multi-
midiáticos para fazer uma nova educação. É necessário 
repensá-la em outros tempos, porque é evidente que a 
educação numa sociedade dos mass media, da comu-
nicação generalizada, não pode prescindir da presença 
desses novos recursos. Porém, essa presença, por si só, 
não garante essa nova escola, essa nova educação”. 
(PRETTO, 1996, p. 112) 

 

Busca-se uma educação nova, que ofereça meios para repensar o papel da 

escola, dos profissionais da educação, dos métodos e do ensino-aprendizagem, 

onde a tecnologia deve ser vista como uma nova atitude, uma nova maneira de 

pensar e tratar os problemas educacionais, trazendo perspectiva de novas refle-

xões sobre a educação, por incentivar o aprendizado e o pensamento, por meio da 

inteligência coletiva, onde o responsável pela educação não é a máquina, mas sim 

o profissional docente, que deve ser considerado. 

Novas tecnologias podem criar novos espaços de conhecimento, novas ati-

vidades, novas dinâmicas, eficácia no trabalho dos conteúdos, apresentando o es-

tudo de forma mais interessante tanto para que aprende como para quem ensina, 

tornando a aprendizagem mais significativa, sem contudo considerarmos as novas 

tecnologias como máquinas de ensinar e os recursos como instrumentos, se assim 

pensarmos a única transformação alcançada será a visão de tais recursos como 

animação para uma educação retrógrada , conforme Pretto (1996): 
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“[...] o uso como instrumentalidade esvazia esses recur-
sos de suas características fundamentais, transforman-
do-os apenas num animador da velha educação, que se 
desfaz velozmente, uma vez que o encanto da novidade 
também deixa de existir. Essa é, na realidade, uma das 
características do mundo em que vivemos”. (PRETTO, 
1996, p. 114) 

 

Tudo o que está disponibilizado como nova tecnologia, especialmente de 

comunicação e informação, devem representar uma nova forma de pensar, devem 

ser vistas como as bases de uma nova educação, sendo fundamentos e não ins-

trumentos, onde o futuro da escola não está fundamentado no equipamento como 

recurso tecnológico para o ensino, Pretto (1996) afirma: 

 

“A presença desses recursos, como fundamento da no-
va educação, transforma a escola, que passa a ser um 
novo espaço, físico inclusive, qualitativamente diferente 
do que vem sendo. Sua função, nessa perspectiva, será 
a de construir-se num centro irradiador de conhecimento, 
com o professor adquirindo, também e necessariamente, 
uma outra função. Função de comunicador, de articula-
dor das diversas histórias, das diversas fontes de infor-
mação”. (PRETTO, 1996, p. 115). 

 

A inserção das novas tecnologias na educação deve ser vista como um ele-

mento para a renovação do pensamento, e não um conjunto de ferramentas e ins-

trumentos aplicados ao ensino, sendo necessário repensara o papel da escola, da 

prática pedagógica, refletindo e discutindo, também como uma nova forma de con-

cepção da sociedade como um todo. Alves (1998) escreve: 

 

“Estamos trabalhando na perspectiva de considerar es-
tas tecnologias como possibilitadoras de uma multiplici-
dade de visões de mundo, do rompimento com a noção 
de tempo e espaço, instaurando uma nova forma de ser 
e pensar na sociedade. Com isso, as nossas relações, o 
nosso modo de aprender e comunicar, são transforma-
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dos, possibilitando a construção coletiva do conheci-
mento”. (ALVES, 1998. p. 7) 

 

Surge um novo desafio para a educação por meio das novas tecnologias, 

pois forçam o debate de um novo pensar para as condutas da prática educativa, 

sobre isso Junior (2005) escreve: 

 

“A questão tecnológica, a meu ver, para além do mero 
aspecto material e instrumental, constitui-se numa rede 
de significados na qual o ser humano está implicado. 
Assim, parece-me que se tornou extremamente neces-
sário compreender a lógica e funcionamento desta rede, 
como metáfora inspiradora ou arquétipo de um novo 
pensar/agir na prática pedagógica, especialmente, na 
práxis curricular”. (JUNIOR, 2005, p. 17) 

 

Não usa-las como um recurso, mas sim como um método é um dos desafios, 

esse método deve ser elaborado dentro do projeto pedagógico, favorecendo o de-

sempenho qualitativo, onde se revela as carências do sistema educativo, apontan-

do a possibilidade de reversão de tal situação. Tais ferramentas devem ser ponde-

radas, passando a fazer parte da prática educativa, reavaliando os padrões tradici-

onais e adequando-os a realidade, onde o educador passa a ter inúmeras opções 

metodológicas para trabalhar com os alunos presencial e virtualmente, possibilitan-

do uma melhor avaliação dos mesmos. 

Cabe ao educador se relacionar bem com as tecnologias, usar adequada-

mente, descobrir a forma adequada, reconhece nelas formas de rever suas práticas, 

melhorando o processo de ensino-aprendizagem, através de novas formas de co-

municação, leitura, escrita e linguagem dinâmica, apropriando-se dessa nova e po-

tente forma de conhecimento. Pois a grande questão passa por avaliar a presença 

ou ausência de tais recursos bem como a maneira como o profissional docente vai 

utiliza-lo e o quanto está preparado para isso. 

 

2.12 Novas Tecnologias e o papel do Professor 
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É inegável, essencial e urgente de unir educação e novas tecnologias. Muito 

se fala em novos equipamentos, espaços físicos e infraestrutura, uso da internet, 

dentre outros temas, deixando-se em segundo plano o profissional da educação 

que tem como função mediar a educação nas instituições e consequentemente dar 

direcionamento pedagógico as tecnologias que é o educador. 

Qual é o perfil ideal, o que lhe cabe desenvolver, são definições básicas para 

contextualiza-lo nessa era digital, pontuando sua função educativa. 

Diversos temas precisam ser discutidos quando se trata de inserir a 

tecnologia na educação, tais como: sua aplicação, o direcionamento das atividades, 

o método avaliativo, dentre outro. Nesse contexto, o educador é o elemento 

relacionado diretamente com tais recursos no processo ensino aprendizagem, 

portanto se faz necessário levar em consideração as alterações nas condições de 

trabalho, bem como sua prática, focando a discussão sobre o papel profissional 

docente e sua prática educativa. 

Sempre visto como detentor do conhecimento e capacitado para ensinar, 

esse é o educador. Hoje enfrentam alunos cada vez mais informados e 

desmotivados quanto as práticas educacionais tradicionais, ou seja, por meio de 

livros didáticos e aulas expositivas, pois são detentores de conhecimentos e 

informações disponíveis na contemporaneidade. 

Muitos alunos demonstram maior conhecimento das tecnologias que os 

docentes, que acabam por enfrentar dificuldades para trabalhar com os novos 

aparatos tecnológicos, pois os jovens interagem com as tecnologias e os 

professores possuem formação para conduzir aulas baseadas em práticas usuais e 

diante de novas técnicas acabam por reproduzir os modelos tradicionais de ensino, 

diante disso é possível entender algumas das razões do aparente fracasso do uso 

da tecnologia na escola. É preciso somente entender que educador formamos e 

que educador pretendemos formar neste período tecnológico evolutivo. 

Inegavelmente, o educador continua sendo necessário e importante diante 

dos novos tempos, pois os meios de comunicação só serão mais importantes que o 

educador se ele se posicionar como mero transmissor das informações, mesmo 

não sendo nativos da era digital, a integração das novas tecnologias na escola 

requer a presença de docentes capacitados, segundo Libâneo (2006): 
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“O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura 
geral mais ampliada, capacidade de aprender a 
aprender, competência para saber agir na sala de aula, 
habilidades comunicativas, domínio da linguagem 
informacional, saber usar meios de comunicação e 
articular as aulas com as mídias e multimídias”. 
(LIBÂNEO, 2006, p. 10) 

 

Para que isso aconteça, não se deve pensar tão somente em qualificação, 

mas também no resgate da identidade profissional do docente, a questão salarial, a 

formação inicial e continuada, dentre outros fatores não menos importantes. A 

condição salarial do educador implica diretamente na atuação em sala de aula e na 

familiaridade com as inúmeras mídias disponíveis e sua convivência com as 

tecnologias, nesse sentido Mercado (2002) salienta que: 

 

“O professor, na nova sociedade, revê de modo critico 
seu papel de parceiro, interlocutor e orientador do 
educando na busca de suas aprendizagens. Ele e o 
aprendiz estudam, pesquisam, debatem, discutem e 
chegam a construir conhecimentos, desenvolver 
habilidades e atitudes. O espaço aula se torna um 
ambiente de aprendizagem, com trabalho coletivo a ser 
criado, trabalhando com os novos recursos que a 
tecnologia oferece, na organização, flexibilização dos 
conteúdos, na interação aluno-aluno e aluno-professor e 
na redefinição de seus objetivos”. (MERCADO, 2002, p. 
23) 

 

É possível verificar que as mudanças consideradas necessárias ao trabalho 

docente, incluem também pensar uma nova lógica para o ensino, que vai além do 

modismo, pois segundo Kenski (2003): 

 

 “Para que as novas tecnologias não sejam vistas como 
apenas mais um modismo, mas com a relevância e o 
poder educacional transformador que elas possuem, é 
preciso refletir sobre o processo de ensino de maneira 
global. Antes de tudo, é necessário que todos estejam 
conscientes e preparados para assumir novas 
perspectivas filosóficas, que contemplem visões 
inovadoras de ensino e de escola, aproveitando-se das 
amplas possibilidades comunicativas e informativas das 
novas tecnologias, para a concretização de um ensino 
crítico e transformador de qualidade”. (KENSKI, 2003, p. 
73) 
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Alterações na postura do professor e, consequentemente do ensino só se 

tornam possíveis quando do reconhecimento de que essas tecnologias podem sim 

produzir novas formas de aquisição de conhecimento, tanto na sala de aula quanto, 

devido ao seu dinamismo, fora dela. 

Não é suficiente adequar o ensino tradicional as novas tecnologias 

entrelaçando-os, pois tecnologia e velhos hábitos não combinam, tudo requer 

perspectivas diferenciadas, apontando novos caminhos que repensam a prática da 

educação e a formação do aluno, nesse sentido escreve Kenski (2003): 

 

 “É preciso considerar que as tecnologias – sejam elas 
novas (como o computador e a internet) ou velhas 
(como o giz e a lousa) – condicionam os princípios, a 
organização e as práticas educativas e impõem 
profundas mudanças na maneira de organizar os 
conteúdos a serem ensinados, as formas como serão 
trabalhadas e acessadas as fontes de informação, e os 
modos, individuais e coletivos, como irão acorrer as 
aprendizagens”. (KENSKI, 2003, p. 76) 

 

Nesse contexto, cabe ao educador uma mudança na percepção do ensino, 

advinda da observação do tipo de aprendizagem que se almeja alcançar, levando a 

escola a desenvolver-se com a tecnologia ou ficar estagnada no modelo tradicional, 

sem levar em conta a técnica e os recursos tecnológicos que a atualidade 

proporciona, segundo Moran (2000): 

 

 “ Não se trata de receitas, porque as situações são 
muito diversificadas. É importante que cada docente 
encontre sua maneira de sentir-se bem, comunicar-se 
bem, ajudar os alunos a aprender melhor. É importante 
diversificar as formas de dar aula, de realizar atividades, 
de avaliar”. (MORAN, 2000, p. 32) 

 

Essa propalada mudança de conduta do professor, passa por um processo 

gradativo, por meio de um trabalho continuo de adaptação, conhecimento e busca 

de aprendizado e familiarização com os novos recursos, para Kenski (2003): 

 

“É necessário, sobretudo, que os professores se sintam 
confortáveis para utilizar esses novos auxiliares 
didáticos. Estar confortável significa conhecê-los, 
dominar os principais procedimentos técnicos para sua 
utilização, avalia-los criticamente e criar novas 
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possibilidades pedagógicas, partindo da integração 
desses meios com o processo de ensino”. (KENSKI, 
2003, p. 77) 

 

 

A associação das modalidades antigas com atuais, sem descartar a práxis 

habitual, sem permitir que todo o ensino se dê por meio das tecnologias se faz 

necessário, afinal todo o extremismo revela-se improdutivo. Balancear, aproveitar, 

associar e integrar o ensino às novas tecnologias tem se mostrado o ideal, tendo 

sempre o educador como facilitador, incentivador e motivador da aprendizagem. 

Apesar do processo de mudança do educador requerer tempo, ele é 

premente devido ao atual ritmo do desenvolvimento tecnológico, não bastando 

oferecer ao educador o conhecimento instrucional de como utilizar os novos 

equipamentos, ou como adquirir as habilidades necessárias, conhecimento de 

hardware, capacitação de produção de softwares e utilização de redes, pois tudo 

demanda tempo e dedicação, sobre isso Kenski (2003) afirma: 

 

 “[...] a adaptação ao novo ambiente tecnológico, com a 
exploração de suas potencialidades para a educação, é 
obtida após três meses de experiência. No entanto, o 
aproveitamento criativo dos recursos do computador e 
das redes ocorre com cerca de dois anos de uso 
contínuo, em sala de aula. É importante notar que, 
durante todo o processo, o professor deve ser 
assessorado por técnicos, que garantam apoio 
permanente e imediato para a resolução de problemas 
com os equipamentos”. (KENSKI,2003, p. 79). 

 

Se faz necessário admitir que essa é uma realidade distante da maioria dos 

educadores brasileiros, ainda estamos muito aquém do ideal, devendo tal trabalho 

ser iniciado já nos cursos de licenciatura e pedagogia, feito que já vem 

acontecendo, ainda que de maneira limitada. O que se deve prezar em todo o 

tempo é a mudança qualitativa nos processos de aprendizagem, por isso o 

destaque inegável do papel do educador. 

Precisamos evitar a vivencia em um mundo cheio de tecnologias, cercado 

por atitudes e conhecimentos limitados e presos a costumes e hábitos 

ultrapassados. O papel do educador frente às tecnologias amplia-se sobremaneira, 

pois o mesmo deixa de ser o informador e passa a ocupar o papel que lhe é devido, 
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de orientador da aprendizagem, tendo um perfil de agente de inovações, que 

pesquisa, aceita desafios e busca continuamente a aquisição de novos 

conhecimentos. 

 

2.13 Em se tratando de Tecnologias: Update na Formação Docente 

A necessidade evolutiva se faz presente em todo o tempo, nos mais diversos 

ramos de atividade, não sendo diferente no educativo, isso é a evidencia de uma 

sociedade cada vez mais tecnológica, no caso especifico da educação, ao se 

pensar na inclusão nos currículos escolares das novas tecnologias, se faz 

necessário considerar competências e habilidades para tanto, nesse sentido, 

Marques (2006) afirma: 

 

“O homem não é, por natureza, o que é ou deseja ser; 
por isso necessita formar-se, ele mesmo, segundo as 
exigências de seu ser e de seu tempo, voltado para 
além do que decorre no dia-a-dia da existência e no 
reino das motivações imediatas”. (MARQUES, 2006, p. 
43) 

 

Quando se faz referência à habilidades e competências do educador, isso se 

deve ao fato de que ele deverá ser o sujeito capacitado para orientar os educandos, 

levando em conta o componente tecnológico como elemento auxiliador do ensino, 

e tudo isso engloba acesso facilitado às informações, aprendizagem coletiva por 

meio da troca de saberes, bem como autonomia do educador e do aluno, para 

Barreto (2001): 

 

“Falar de formação de professores hoje já não é falar da 
formação inicial, ou mesmo da dicotomia entre formação 
inicial e continuada, mas falar de capacitação em 
serviço e, até de certificação”. (BARRETO, 2001, p. 12) 

 

Ao se deparar com essa gama imensa de tecnologias, é primordial a 

inovação do educador, tendo por trás uma qualificação que assegure preparo para 

dialogar com outras realidades e melhor condição de trabalho, surgindo daí um 

profissional docente critico-construtivo, criativo, capaz de encarar novos desafios 

diante de uma sociedade globalizada, que consegue colocar suas práticas 

didáticas em conformidade com a nova realidade. 
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Ao darmo-nos conta da necessidade de discutir, revisar e analisar a formação 

do profissional docente, nos recordamos que a atualização permanente é condição 

fundamental para o bom exercício de qualquer profissão, notadamente a de 

docente e qualquer discussão que leve a isso será sempre produtiva. 

O educador precisa estar aberto constante e permanentemente a 

aprendizagem, tendo essa visão os equipamentos tecnológicos não serão vistos 

como substitutos dos docentes, mas sim como recursos auxiliares no processo de 

ampliação do campo de atuação do educador. 

Cabe ao Estado colocar à disposição do profissional de educação os 

subsídios capazes de impulsionar sua formação, a formação de educadores é 

investimento no futuro, pois é por meio da qualificação docente que poderemos 

começar a pensar na evolução qualitativa da escola, pois ao investir na formação 

do educador é possível torna-lo investigador de sua própria prática, nesse sentido, 

Pretto (1996) diz: 

 

“ [...] esse novo educador não pode continuar sendo 
tratado como uma categoria profissional de segunda 
classe. Hoje, no Brasil, os professores estão 
desprestigiados, mal remunerados, malformados, 
incorporados, mesmo a contragosto, a uma linha de 
montagem, em que lhes cabe apenas cumprir 
determinadas tarefas de um processo que mais parece 
o da produção de um automóvel do que o da formação 
de crianças e adolescentes. Apesar do esforço pessoal 
de um considerável número de profissionais, a grande 
maioria dos professores de primeiro e segundo graus 
trabalha sem nenhuma autonomia, sem dignidade 
profissional, não decidindo o quê, como e por que fazer 
dentro da escola”. (PRETTO, 1996, p. 117) 

 

A revisão dessa condição profissional se faz urgente, pois onde o Estado se 

revela omisso na viabilização de formas concretas de qualificação através de 

políticas públicas de desenvolvimento e valorização profissional, os educadores, 

dispostos a acompanhar esse processo evolutivo e ampliar conhecimento visando 

melhorar suas práticas, investem em cursos e capacitações avulsas e de alto custo. 

A falta de investimentos do Estado na formação dos educadores é um dos 

motivos causadores das dificuldades encontradas no uso eficiente das tecnologias, 

que se apresentam como algo novo e que não foi contemplado no processo inicial 
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deformação do educador, onde os formados há mais tempo encontram maiores 

dificuldades em trabalhar com as tecnologias digitais e, portanto, exigem um 

cuidado ainda maior em se tratando de capacitação e qualificação, para Kenski 

(2003): 

 

“A atuação de qualidade do professor brasileiro “em um 
mundo em rede” vai depender de toda uma 
reorganização estrutural do sistema educacional, da 
valorização profissional da carreira docente e da 
melhoria significativa de sua formação, adaptando-a às 
novas exigências sociais e lhe oferecendo condições de 
permanentes aperfeiçoamento e atualização”. (KENSKI, 
2003, p. 88) 

 

Cabe aos educadores, encarar tais desafios, vencendo barreiras e 

mostrando-se dispostos a cumprir as responsabilidades inerentes a suas funções 

onde novas possibilidades de ensino se apresentam e onde novos desafios e 

exigências de outras qualificações se apresentam, nesse sentido Kenski (2003) 

afirma:   

 

“ O professor, em um mundo em rede, é incansável 
pesquisador. Um profissional que se reinventa a cada 
dia, que aceita os desafios e a imprevisibilidade da 
época para se aprimorar cada vez mais. Que procura 
conhecer-se para definir seus caminhos, a cada instante. 
Em um momento social em que não existem regras 
definidas de atuação, cabe ao professor o exame crítico 
de si mesmo, procurando orientar seus procedimentos 
de acordo com seus interesses e anseios de 
aperfeiçoamento e melhoria de desempenho”. (KENSKI, 
2003, p. 90) 

 

É importante salientar que o uso das tecnologias no ensino, pressupõe um 

educador qualificado, que busca constante atualização e aperfeiçoamento que 

abarque as questões atuais, que traga reconhecimento profissional, valorização de 

seu trabalho dentre outros aspectos que se agregarão a estes, fazendo com que o 

educador amadureça na velocidade que as exigências educacionais atuais 

demandam, sempre levando em conta o novo milênio e a relação da educação com 

a comunicação e as novas tecnologias. 
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3. METODOLOGIA 

 

 Este capitulo dedica-se à forma de desenvolvimento da pesquisa, 

buscando permitir, através da sequência seguida e da exposição detalhada da 

mesma, representar a formulação e desenvolvimento do tema proposto, dessa 

forma descrevendo equipamentos, amostras e procedimentos utilizados para 

alcançar os resultados apresentados. 

Ao buscarmos caracterizar uma determinada ciência, vemos que todas 

dependem, para isso, de métodos científicos, que nos possibilitam traçar caminhos 

a serem seguidos, auxiliam na tomada de decisões por parte do pesquisador e 

também detectam possíveis erros na caminhada, nesse sentido, Marconi e Lakatos 

(2007, p. 83) escrevem que: “o método é o conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo”. 

Para alcançarmos o objetivo proposto, utilizou-se uma pesquisa de campo, 

através da abordagem quantitativa, que possibilita traduzir, por seus resultados, 

opiniões e números possíveis de serem classificadas e analisadas, proporcionando 

caminhos para uma conclusão objetiva do tema proposto. 

 

3.1 Amostragens e abordagem 

O local de abordagem foi a Escola Estadual 19 de Julho, situada no 

município de Peixoto de Azevedo-MT, localizada na rua Cristal número 314, no 

bairro Centro; escola esta que foi criada pelo decreto nº 232, publicado no Diário 

Oficial de 26 de setembro de 1983. 

Mantida pela rede oficial de ensino do Estado de Mato Grosso, possui uma 

estrutura capaz de prestar atendimento a 45 turmas, distribuídas em três turnos, 

matutino, vespertino e noturno, oferecendo o ensino médio, tendo suas turmas 

constituídas por 35 alunos em média. 

Tal amostragem foi realizada com estudantes concluintes do ensino médio, 

bem como com seus professores, de maneira probabilística, por se tratar de um 

grupo determinado, em busca de conhecimentos capazes de permitir assertivas. 

 

 

 



48 

 

3..2 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 Todo o procedimento utilizado para coleta de dados chama-se instrumento 

de pesquisa, estabelecendo o que efetivamente será utilizado no desenvolvimento 

do estudo visando a obtenção das informações pertinentes ao trabalho que se 

propõem. 

 Para tanto, através de entrevistas estruturadas e questionários, foram 

coletados dados para a pesquisa, dessa forma nos permitindo conhecer a realidade 

dos entrevistados e coletar informações em seu ambiente. 

 

3.3 População ou amostra de participantes no estudo 

 A população alcançada por entrevista e questionário foram 15 alunos do 3º 

ano, e 05 professores escolhidos aleatoriamente e que após a entrevista 

individualizada responderam aos questionamentos apresentados diante dos 

mesmos, possibilitando mensurar a essência dos fatos. 

 

3.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 Inicialmente, procedeu-se a realização de uma vasta pesquisa bibliográfica, 

feita através do levantamento de referências teóricas amplamente debatidas, 

analisadas e publicadas por meios escritos, tais como: livro e artigos científicos, e 

sítios eletrônicos, levando-se em conta que “qualquer trabalho científico toma por 

base uma pesquisa bibliográfica, que coloca o pesquisador diante do que já foi 

estudado e publicado sobre o tema” (FONSECA, 2002, p.32). 

 Posteriormente, buscou-se dados através de um questionário estruturado, 

com questões objetivas, buscando para tanto cumprir o que expõem os autores 

MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201) que definem questionário como: “um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Respostas dos questionário dos alunos da escola entrevistada. 

 Este capítulo trata dos resultados e das conclusões aferidas diante da 

pesquisa realizada com o corpo docente e discente da Escola Estadual 19 de Julho, 

na cidade de Peixoto de Azevedo – MT e para tanto, observou-se os seguintes 

passos: após o recolhimento de todos os questionários distribuídos aos professores 

e alunos, sendo 05 professores e 15 alunos escolhidos de maneira aleatória, as 

respostas foram tabuladas e apresentaram os seguintes resultados: 

 

Gráfico 1 –Faixa etária dos alunos  

Fonte: Silva (2018) 

 

Após a compilação dos dados, foi possível verificar que 100% dos alunos 

situam-se na faixa etária entre 15 e 18 anos. 

É possível constatar, portanto, que todos encontram-se na faixa etária ideal 

para o grau de escolaridade exigida. 

A idade escolar é o período regular em que os alunos se inserem e 

frequentam determinadas séries em ambiente escolar, variando conforme o 

desenvolver das diversas atividades e percepções correspondentes a cada faixa 

etária. 
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Gráfico 2 – define a sexualidade dos alunos e caracteriza o perfil dos 

entrevistados: 

40%

60%

Sexo dos alunos entrevistados 

Masculino

Feminino

 Fonte: Silva (2018) 

 

Nesta questão foi possível constatar que 60% dos alunos entrevistados são 

do sexo feminino e 40% fazem parte do sexo masculino. 

Esse resultado corresponde a uma característica bastante comum em nosso 

Pais, ponde é possível observar a predominância de pessoas do sexo feminino. 

 

Gráfico 3 – relaciona-se com o questionamento da posse de computador em 

casa: 

65%

35%

Entrevistados que possuem 
computador em casa

Sim

Não

 Fonte: Silva (2018) 
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Foi possível constatar através deste questionamento que o computador está 

presente em 65% das residências dos entrevistados e 35% declararam não possuir 

esse equipamento. 

 

 

Gráfico 4 – relaciona-se a frequência de utilização do computador em casa: 

 Fonte: Silva (2018) 

 

Nesse quesito foi possível averiguar que entre os alunos que possuem o 

equipamento em casa a utilização do mesmo se dá, de maneira variada pois, 30% 

afirmaram utilizar sempre, 70% dizem lançar mão do computador de vez em 

quando. 

 

Gráfico 5 – está relacionado ao número de horas que os alunos utilizam a 

internet por dia: 

 Fonte: Silva (2018) 
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Quando compiladas as respostas a este questionamento foi possível 

constatar o óbvio em nosso mundo globalizado, onde a grande maioria da 

população utiliza-se da internet diuturnamente, os alunos, em suas respostas 

deixaram claro isso quando apenas 13% dos entrevistados admitiram usar a 

internet apenas uma hora por dia e 87% afirmaram usa-la por duas horas ou mais. 

  

Gráfico 6 – relaciona-se a motivação do uso do computador em casa: 

 

 Fonte: Silva (2018) 

 

Nesse quesito, quando questionados em relação ao que lhes motiva o uso 

do computador em casa, 15% aditem o uso na revisão do conteúdo visto em sala 

de aula, 20% dizem utilizar o equipamento para realização de brincadeiras, mas, a 

grande maioria afirma a utilização para a busca de aquisição de conhecimentos via 

pesquisa de temas propostos em sala, totalizando 65% dos entrevistados, o que se 

revela estimulante para o futuro dos mesmos. 

 

Gráfico 7 – está relacionado com a finalidade do uso do computador na 

escola pelos alunos: 
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 Fonte: Silva (2018) 

 

Quando perguntados com relação a finalidade de uso do computador na 

escola, foi possível constatar que a grande maioria, utiliza o equipamento para 

realizar pesquisas relacionadas aos temas propostos em sala de aula, totalizando 

60%; dentre eles, 13% admitem o uso para pesquisas variadas e 27% lançam mão 

do equipamento para efetuar a elaboração de trabalhos escolares solicitados pelos 

professores. 

 

Gráfico 8 –Grau de dificuldade dos alunos no aprendizado utilizando a 

tecnologia: 

 

 Fonte: Silva (2018) 

 

Devido a familiaridade dos alunos com as tecnologias na atualidade, onde os 

mesmos a utilização diariamente nas mais variadas mídias, foi possível constatar 

que apenas 20% dos entrevistados ainda encontram alguma dificuldade na 
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utilização dos meios tecnológicos, mas a imensa maioria, 80% afirmam que já não 

enfrentam dificuldades e admitem que os meios tecnológicos têm facilitado e 

ajudado muito em seu aprendizado. 

 

Gráfico 9 – Aferir o número de alunos que admitem já possuir um curso de 

capacitação na área de informática: 

 Fonte: Silva (2018) 

 

Quando questionados com relação as suas habilidades no uso dos sistemas 

informatizados, foi possível constatar o grau evolutivo dos alunos nessa área 

tecnológica, onde 73% admitem possuir um curso de capacitação e apenas 27 

dizem ainda não possuir uma capacitação mais apurada para o uso dos 

equipamentos de informática, porem conseguem realizar algumas atividades 

propostas. 

Gráfico 10 – este gráfico estabelece o grau de importância que o aluno 

estabelece quanto ao uso das tecnologias na educação: 

 Fonte: Silva (2018) 
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Diante de uma sociedade altamente tecnológica, não causou estranheza que 

os alunos quando questionados com relação ao grau de importância do uso das 

tecnologias na educação se revelassem unanimes ao admitir e reconhecer essa 

importância e quando instigados a aferir nota que quantificassem essa importância, 

de zero a dez, sendo zero como nenhuma importância  e dez extremamente 

importante todos pontuaram a nota 10, o que acaba por trazer uma grande 

responsabilidade para os profissionais docentes no intuito de corresponder a essa 

tão grande expectativa. 

A seguir, será possível constatar os resultados aferidos nas respostas dadas 

pelos professores diante do questionário disponibilizados aos mesmos. 

 

Gráfico 11 – Trata da formação profissional da população pesquisada 

Fonte: Silva (2018) 

A relevância de demonstrar os dados em nível de formação profissional do-

cente nasce da necessidade de refletir a formação continuada dos professores, 

valorizando seu constante aprimoramento. A educação, nesse novo contexto, sofre 

constantes transformações. 

Foi possível aferir a formação em Letras, geografia, história e duas licencia-

turas em matemática no universo pesquisado. 

 

Gráfico 12-  diz respeito ao tempo de formação do professor 
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Fonte: Silva (2018) 

Com relação ao tempo de formação, informado nos questionários, consta-

tou-se entre os professores um longo tempo de formação, oscilando entre 10 e 25 

anos. O tempo de formação de cada docente está associado, de forma precisa, ao 

nível de conhecimento que eles possuem sobre os recursos informatizados para o 

ensino. Aqueles que possuem mais tempo de formação são os que menos conhe-

cem e menos sabem utilizar equipamentos e ferramentas tecnológicas. Faz-se ne-

cessário questionar, então, se o professor formado há tanto tempo foi preparado 

para trabalhar com as novas tecnologias em educação. Esses dados sugerem a 

necessidade de dar uma importância maior aos métodos de atualização e formação 

continuada dos docentes. 

É possível observar que foi encontrado no grupo pesquisado períodos de 

formação variados que podem ser assim quantificados: entre 10 e 15 anos de for-

mação perfazem 60%; entre 15 e 20 anos 20% e mais de 20 anos 20%. 

 

Gráfico 13 – Está relacionada a presença da Tecnologia de Comunicação e 

Informação no cotidiano do Professor 
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 Fonte: Silva (2018) 

Diante desse questionamento os professores admitem que todas as ações 

estão pautadas no uso das tecnologias, onde os mesmos utilizam para realização 

de aulas mais dinâmicas, visuais e planejadas sendo que 100% deles lançam mão 

da tecnologia em algum momento da aula. 

Pelas respostas foi possível observar que as tecnologias já fazem parte do 

dia-a-dia na escola, apesar de sua utilização variar a cada professor. 

 

Gráfico 14 – questiona a existência do laboratório de informática, sua utiliza-

ção. 

 Fonte: Silva (2018) 

 

Como se trata de uma única escola, constata-se pelas respostas a efetiva 

existência do laboratório de informática, seu uso diário pelos professores pesquisa-
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dos em conjunto com os alunos visando dinamizar a aula e leva-los a pesquisar e 

realizar trabalhos relacionados ao projeto pedagógico. 

 

Gráfico 15 – Trata do uso das tecnologias de comunicação no desenvolvi-

mento das atividades educativas 

 

Fonte: Silva (2018) 

Neste quesito foi possível observar que a grande maioria, totalizando 80% 

utiliza as tecntologias realizando atividades ditas multimodais e também para pes-

quisas e somente um dos entrevistados, que caracteriza 20% admitiu usar pouco 

devido a sua falta de preparo para utilização das mesmas, o que não deixa de ser 

preocupante. 

Gráfico 16 – Trata da utilização da informática e seu relacionamento com os 

conteúdos trabalhados 

 Fonte: Silva (2018) 
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Nesta questão é possível averiguar a efetiva utilização, e todos os entrevis-

tados (100%) afirmam que a utilização se dá diante do planejamento e do conteúdo 

que está sendo ministrado. 

 

Gráfico 17 – Trata da preparação necessária para o desenvolvimento das ati-

vidades educativas utilizando as novas tecnologias 

 Fonte: Silva (2018) 

 

Diante deste questionamento um dos entrevistados destacou o planejamento 

próprio aliado ao auxílio do técnico de informática para auxilia-lo na utilização do 

equipamento, outro citou a necessidade de cursos para capacita-lo na utilização 

dos diversos programas e aplicativos, os demais dizem estudar e atualizar-se con-

tinuamente para desenvolver suas atividades, nesse contexto, o primeiro represen-

ta 20% dos docentes; o segundo determina o mesmo percentual de 20% e os de-

mais que totalizam 60% já se sentem seguros para desenvolver suas atividades a 

contento. 

 

Gráfico 18 – diz respeito ao reconhecimento ou não de que as tecnologias 

favorecem a aprendizagem 
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100%

0%

Reconhecimento da importância da tecnologia no aprendizado

Sim

Não

 Fonte: Silva (2018) 

 

 

Neste quesito apesar de que 100% reconhecem que a utilização das tecno-

logias favorece o aprendizado, alguns ressaltam a necessidade de que tudo venha 

acompanhado de planejamento e avaliação das ações. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Ao apontar para inúmeras demandas, inquietações e dificuldades, é 

possível constatar que o tema deste trabalho não se esgota diante dos diversos 

aspectos individuais e coletivos, portanto estas considerações finais pressupõem 

um novo início, ao não ter a pretensão de encerrar aqui um tema tão promissor. 

 Ao partir de tema bem definido, revelaram-se inúmeras possibilidades de 

discussão de outros aspectos relacionados ao tema o que leva a compreensão da 

amplitude do debate. Mesmo diante da constatação de que a discussão dessa 

temática conduz a tantas outras, foi possível chegar a conclusões relacionadas a 

prática educativa do professor mediada pelas novas tecnologias. 

 É possível verificar um certo grau de resistência e despreparo com relação 

a utilização das novas tecnologias, mas não se pretende generalizar irrestritamente 

as conclusões, entretanto, os resultados apontam a necessidade de um olhar 

diferenciado com relação a qualificação dos professores. 

 É possível observar que os docentes são formados em suas áreas de 

atuação, mas não se consideram capacitados e qualificados como a atualidade 

exige, levando-os a utilizar as tecnologias de maneira simplificada ou de forma 

inadequada, por conhecerem de forma limitada os recursos informatizados e os 

recursos da internet e das múltiplas mídias. 

 É reconhecido que a inserção digital tem significado impactante no domínio 

das ferramentas tecnológicas oferecidas e também na aplicabilidade de tais 

conhecimentos no trabalho educativo, nesse sentido foi possível observar que 

professores que utilizam a internet com frequência tem maior conhecimento da 

aplicabilidade dos softwares educacionais a eles disponibilizados, tendo inclusive 

frequentado cursos de capacitação, resultando em um efeito positivo inegável na 

efetiva aplicação dos recursos em sala de aula. 

 A aplicação na pratica é influenciada não somente pela capacitação 

docente, mas também pela estrutura existente na escola, motivação e valorização 

docente e planejamento pedagógico. 
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 Contudo, são necessários mais estudos visando uma avaliação precisa de 

todos os fatores que influenciam na utilização das tecnologias educacionais, devido 

ao número reduzido de professores pesquisado. 

 Mas, apesar de tudo, propostas, contribuições e dificuldades, surge um 

desafio e uma oportunidade no sentido de estabelecer um projeto pedagógico que 

leve em conta as inovações tecnológicas e venha promover a efetiva interatividade 

e interesse dos alunos, pois os mesmos já nasceram em um mundo em 

transformação, que oferece uma gama enorme de informações e conhecimentos, o 

que acaba por exigir um professor atento a essa realidade, possibilitando assim a 

interação e troca de experiências e informações com os alunos, o que vai além de 

apenas transmitir informações. 

 O aluno motivado estará sempre na expectativa de novidades, o que 

contrapõem a apresentação de informações e ideias ultrapassadas, pois não 

provocam interesse dos mesmos. É preciso entender que escolas, professores e 

alunos vivem um período de enormes transformações e para mudar não basta 

apenas a troca de recursos arcaicos por modernos, é preciso a compreensão das 

novas tecnologias como o marco inicial de um novo modo de pensar a educação. 

 Este trabalho buscou lançar uma visão sobre a inserção das novas 

tecnologias ao ensino, levando em conta o papel primordial do professor, sua 

prática, evidenciando a necessidade de uma metodologia educacional que 

acompanhe o processo evolutivo pelo qual passa toda a sociedade, que procure 

formar, continuamente seu corpo docente e refletir constantemente o seu papel 

enquanto instituição, neste contexto, observa-se a necessidade de novos estudos, 

que serão valiosos e extremamente significativos para contribuir ainda mais na 

elucidação das inúmeras questões que surgiram além do que foi inicialmente 

proposto. 
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SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Ilma. Sra. 

Rosângela Menegat Rodrigues 

MD Diretora da Escola Estadual 19 de Julho 

 

Prezada Senhora 

 

Eu, Ângela Maria Almeida da Silva, aluna do oitavo semestre do Curso de 

Letras da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte – FCSGN, venho 

solicitar a autorização para coleta de dados nesta instituição, com a finalidade de 

realizar pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Le-

tras intitulado “tecnologia na educação do ensino médio na escola 19 de julho em 

Peixoto de Azevedo-MT”. 

Os dados serão coletados mediante entrevista com questionário, onde será 

feita a coleta de dados na Escola 19 de Julho, neste município. 

Sem mais para o momento, agradeço sua atenção e colaboração para a 

conclusão desta importante etapa do curso de graduação. 

Atenciosamente 

 

Peixoto de Azevedo-MT, 26 de junho de 2018 

 

 

_____________________________________Ângela Maria Almeida da Silva 
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

DADOS PESSOAIS 

Formação: 
_____________________________________________________________ 

Tempo de profissão: 
_____________________________________________________ 

 Série que ensina: 
_______________________________________________________ 

 Escola que leciona: 
_____________________________________________________ 

 De que forma as TICS (Tecnologia de Comunicação e Informação) estão presen-
tes no seu cotidiano pessoal e profissional? 

__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 

 Na escola que você trabalha tem laboratório de informática? Ele é utilizado? De 
que forma? Se não é utilizado justifique por que 

__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 

Na escola que você trabalha você usa as TICs no desenvolvimento de atividades 
educativas com os alunos? Se sim explique como, se não justifique 

__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
_________ 

 Como as aulas de informática são planejadas? Elas têm relação com os conteúdos 
trabalhados em sala? 

__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
_________ 
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Que preparação você acha necessária ao professor para que ele desenvolva suas 
atividades educativas utilizando as novas tecnologias que a escola possui? 

__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
_________ 

Você acredita que o uso das tecnologias nas escolas pode favorecer para uma 
aprendizagem significativa? Por quê? 

__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 

 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Utilizado com alunos 

 

Prezado (a) aluno (a) esta pesquisa é parte de meu trabalho de conclusão de cur-
so, peço por gentileza sua colaboração no sentido de responder a este questioná-
rio. 

. 1- Dados de caracterização: 

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

Idade: ___________________ 

 Você possui computador em casa? 

(  ) sim ( ) não 

- Se possui, com que frequência você o utiliza? 

 (  ) sempre  (  ) de vez em quando  (  ) nunca 

Justifique: 
__________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________
________ 

Você usa internet com qual frequência? 

(  ) uma hora por dia     ( ) mais de Duas horas por dia. 
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Utiliza o computador em casa para se aprimorar nas disciplina (s) que estuda? 

 (  ) revendo conteúdos ( ) realizando brincadeiras ( ) pesquisando ( ) outras: 

Quais? 
__________________________________________________________________
__ 

Na escola, com que fins usa o computador? 

(  ) Pesquisas na internet de conteúdos diversos 

(  ) elaboração de trabalhos 

- Você acha que é difícil o aprendizado utilizando as tecnologias? (  ) sim ( ) não 
Por 
quê?______________________________________________________________
___________ 

Você tem algum curso de capacitação na área de informática? (  ) sim (  ) não 

 Qual o grau de importância que você atribui ao uso da tecnologia na educação? 
Atribua nota de zero a dez, sendo zero sem nenhuma importância e 10 extrema-
mente importante. 

Nota:
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