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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo identificar sobre as tecnologias inseridas na educação, mais 

precisamente aquelas inseridas nas séries iniciais de ensino. Apresenta-se no trabalho o 

desenvolvimento da sociedade para uma sociedade da informação e da comunicação, onde 

desenvolvimento muda os vários campos da sociedade nos dias atuais como trabalho, lazer, e 

educação. Propõe no trabalho fazer um diálogo com as teorias sobre este tema, referente a 

softwares educacionais e identificar as consequências que a tecnologia pode oferecer caso não 

tenha sua aplicação de forma correta. O trabalho é baseado em pesquisa bibliográfica que teve 

como base: livros e artigos com o intuito de relacionar com a pesquisa realizada no trabalho.  

Foi realizada uma pesquisa mista a respeito do tema, onde foram aplicados vinte e oito 

questionários com perguntas fechadas e um questionário com perguntas abertas sobre o tema 

em questão. O objetivo da pesquisa é buscar relacionar com o referencial teórico os temas 

propostos, e, saber também se a tecnologia influi de alguma forma a educação do professor, o 

aprendizado do aluno e também suscita questionamentos mais atuais a respeito do tema, como 

ela é usada, seu aproveitamento por parte dos alunos e como as gerações de professores estão 

utilizando esses recursos.  

 

Palavras-chave: tecnologias, educação, softwares educacionais. 
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ABSTRACT 

This work aims to identify the technologies incorporated in education, namely those entered 

in the early grades of school. It presents the work in developing the society to a society of 

information and communication, development shifts where the various fields of society these 

days as work, leisure, and education. Proposes to work in a dialogue with the theories on this 

subject, referring to educational software and identify the consequences that technology can 

offer if you do not have your application correctly. The work is based on a literature that was 

based: books and articles in order to relate to the survey at work. A mixed research on the 

subject, where twenty-eight questionnaires with closed questions and a questionnaire with 

open questions about the theme in question were applied was performed. The research 

objective is to seek to relate to the theoretical framework proposed topics, and also whether 

technology influences somehow teacher education, student learning, and also raises more 

questions about the current issue, as it is used , their use by students and how generations of 

teachers are using these resources. 

 

Keywords: technology, education, educational software. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este trabalho final de curso, requisito parcial para obtenção do titulo de graduação em 

pedagogia da Universidade de Brasília, parte de uma reflexão sobre um tema de constância 

critica e polêmicas levantados desde o meu ingresso no curso de pedagogia: as tecnologias e a 

educação. 

  O presente trabalho encontra-se estruturado em três partes, como exigido pela 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, são elas: memorial educativo, Trabalho 

Monográfico e Perspectivas Profissionais. 

 A Parte I, Memorial Educativo, apresenta minha autobiografia escolar e acadêmica. 

Discorro na primeira parte sobre minha trajetória escolar, os caminhos que percorri até chegar 

a Universidade de Brasília no curso de Pedagogia, bem como aspectos relevantes para a 

minha formação enquanto pedagogo.  

 A parte II, Trabalho Monográfico, é constituída pelo cerne deste trabalho, que consta 

introdução, justificando o tema abordado, com a apresentação do tema proposto e dos 

problemas propostos em relação ao tema. É desenvolvido baseado em um referencial teórico 

com o intuito de explanar o seguinte tema. Apresenta-se também uma pesquisa de campo para 

a coleta de dados seguida de uma analise tendo como referencia a parte bibliográfica. Ao final 

do seguinte capitulo, apresento minhas considerações finais a respeito de toda a pesquisa 

realizada.  

 Na Parte III, Perspectivas Profissionais, exponho aquilo que almejo e que buscarei 

alcançar após a minha formação e qual foi a importância do tema em relação a minha 

formação enquanto pedagogo. 
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MEMORIAL EDUCATIVO 

 

 Eu sou Raphaell Silva dos Santos Silveira, nasci no dia vinte e seis de novembro de 

mil novecentos e oitenta e oito na cidade de Brasília. Minha mãe nasceu em Brasília, mas meu 

pai nasceu na Bahia e se mudou pra capital quando tinha uns doze anos. Tenho três irmãos, 

sendo que uma das minhas irmãs é só por parte de mãe. Moro no guará desde que nasci e me 

mudei apenas de quadra. 

 Iniciei minha vida escolar por volta dos quatro anos de idade, onde eu estudava em 

uma escola do lado da casa dos meus avós. Não me adaptei a essa inserção. 

 Aos cincos entrei na primeira série e tenho pouca recordação dessa época, lembro 

apenas que não gostava muito de ir à escola, pois eu era uma criança tímida e não me 

enturmava muito. 

 Depois que completei a primeira série fui direto a terceira série, pois aprendi a ler e a 

escrever em casa também com a ajuda da minha mãe que é pedagoga. Sempre fui uma pessoa 

tímida e quase nunca realizava os trabalhos da escola ou faltava muito, pois não gostava 

muito da escola. 

 Na sexta série foi uma série muito problemática, pois sofri um acidente no braço 

esquerdo, sendo que eu era canhoto. Fiquei quase três meses com o braço engessado e mais 

dois meses em terapia, pois o acidente foi grave. Quase reprovei a sexta devido a esse 

acidente devido a perda de várias provas, trabalhos e etc. Outro problema foi que depois desse 

acidente tive que passar a escrever com a mão direta e isso foi uma mudança muito dolorosa, 

pois a caligrafia, rapidez na escrita dentre outras coisas me prejudicou e quase reprovei devido 

a isso. 

 Na sétima série fui estudar no centro educacional 03 do guará II, umas das escolas 

públicas mais rígidas do guará, nessa escola eu tive vários problemas com professores, 

advertências e notas. Nessa série foi bem complicado, pois eu voltava a estudar a tarde e 

sempre tive problema com isso, pois não me adaptava a esse horário. Fiquei de recuperação 

em português na sétima série. 
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 A oitava série foi semelhante à sétima série problemas com notas, professores e 

horário das aulas. Só me adaptei em uma disciplina que foi matemática, pois o professor tinha 

uma didática muito interessante e cativante, mas no meio do ano o professor teve um 

problema de saúde e teve que se ausentar, com isso o professor foi substituído. 

 Observa-se que o meu ensino fundamental a partir da quinta série foi bem 

problemático com notas, professores, desinteresse nas aulas, problemas com a direção dentre 

outros problemas. 

 O primeiro ano do segundo grau não foi diferente do final do ensino fundamental, mas 

o acesso ao segundo grau foi interessante, pois as pessoas que ingressam no segundo grau, por 

um breve momento se sentem um pouco diferentes daquelas crianças que se encontram no 

primeiro grau, Mas isso ocorreu em um pequeno espaço de tempo. O primeiro ano não foi 

diferente das séries anteriores, a meu ver foi um pouco pior, pois conheci um professor de 

matemática muito famoso no guará especificamente no "centrão", ele era considerado por 

muitos o pior professor da escola por sua rigidez e sua metodologia de ensino. Esse foi o 

professor que tive mais problema. No primeiro ano o sistema era a troca de sala e na aula de 

matemática se os alunos chegassem 3 a 5 minutos depois do sinal o professor não deixava 

mais entrar, não dava tempo nem de beber água devido ao colégio ser grande. Outro problema 

é que ele não permitia o uso de bonés em sala de aula e nessa época eu usava boné, toda aula 

ele reclamava alguma coisa comigo. No primeiro ano fiquei de dependência em matemática. 

 O segundo ano foi o mais tranquilo, pois não tive problemas com professores nem 

notas. 

 No terceiro ano fui estudar no centro de ensino 1 do guará, a mudança foi ao horário 

das aulas, onde no centro educacional 03 as aulas de inglês eram no período da tarde e no 

terceiro ano eu entrei em um curso pré-vestibular. Hoje reflito sobre essa mudança, a escola 

centro de ensino 1 do guará, foi uma das piores escolas que estudei, onde professores faltavam 

toda semana, a turma em que eu estava era bagunceira, professores passando conteúdos que a 

meu ver não faziam sentido para o nível dos estudantes, como por exemplo, a professora de 

geografia no primeiro e segundo semestre passava como atividade de casa para os alunos 

fazerem desenhos e pintar mapas. O terceiro ano só não foi pior porque eu estava fazendo 

curso pré-vestibular, então isso me ajudou bastante. 
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 Terminei meu ensino médio com dezessete anos, fiz mais dois vestibulares e não 

passei. A minha escolha no primeiro vestibular foi matemática, a segunda foi física, mas 

mudei de curso depois que fui assistir a uma aula com um amigo meu que cursava física, 

depois que assisti aquela aula vi que aquilo não era pra mim. Depois disso fiquei sem muita 

opção, foi quando minha mãe me deu a ideia de fazer pedagogia, pois ela é formada em 

pedagogia também pela unb, foi então que escolhi pedagogia. Depois de não ter passado 

nesses vestibulares, aos 20 anos comecei a trabalhar como corretor de imóveis trabalhei um 

ano na empresa e foi dentro desse período que fiz o vestibular, mas esse vestibular fiz sem 

aquela pressão toda que se faz um vestibular, mas não sabia que tinha passado. Depois de ter 

trabalhado um ano na empresa como corretor e observado que aquilo não tinha trazido muito 

retorno, decidi sair, foi quando no mesmo dia tinha batido o carro. Foi muito complicado esse 

período. Estava desempregado e não tinha nada planejado para um futuro próximo, foi quando 

um mês depois sai o resultado do vestibular e vejo meu nome na lista de aprovados, foi a 

melhor notícia que tinha recebido nos últimos meses. 

 A universidade me apresentou outra dimensão do que era realmente um lugar onde se 

aprende e ensina, pois a didática, a relação professor-aluno foi totalmente diferente da relação 

que eu tinha tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. 

 Os professores da unb em sua maioria apresentaram metodologia totalmente diferente 

em relação àquela apresentada no ensino médio e no ensino fundamental, mas essa diferença 

pode ter sido percebida também pelo fato de eu ter ficado cinco anos sem estudar. 

 O primeiro semestre foi bem turbulento, pois os professores passam vários trabalhos, e 

como eu aluno de escola pública que tem um ensino considerado precário me assustei um 

pouco com a cobrança e a metodologia dos trabalhos impostos pelos professores, mas com o 

decorrer do tempo fui me adaptando. 

 Logo no primeiro semestre conheci uma das melhores professoras que já conheci em 

todo meu processo de ensino e aprendizagem a professora Sônia que hoje é minha 

orientadora, a professora ofertava projeto um onde ela mostrava qual caminho o aluno de 

pedagogia deveria seguir, com isso ela apresentou seu projeto junto com a comunidade e 

como achei interessante me inscrevi no semestre seguinte. 
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 Vários outros professores foram importantes e que me abriram os olhos para coisas de 

extrema importância como a professora Silvia Ester que ofertava Aprendizagem e 

desenvolvimento do PNEE. A professora Silvia tem uma ótima metodologia e apresenta a sua 

disciplina de uma forma extremamente cativadora tanto pela sua metodologia como pela sua 

atenção com o aluno. A maioria dos professores apresentaram metodologias interessantes e 

foram importantes nesse processo. 

 A minha inserção no projeto III da professora Sônia junto com comunidade foi muito 

interessante. O trabalho realizado no projeto que tinha como meta ajudar uma comunidade em 

Santa Maria foi implementar uma sala de informática, pois sempre tive interesse nas 

tecnologias na educação, sendo que esse é o tema do meu trabalho final, o processo foi bem 

complexo, pois como era um contato novo com a prática vi as dificuldades no caminho. 

Primeiramente teríamos que consegui doações de computadores, tentei escolas particulares, 

depois tentei a própria unb, mas a burocracia não permitiu essa doação. Depois de todo esse 

processo complicado consegui a doação de várias peças de computadores, ou seja, conseguia 

a doação de um monitor de alguém ou a doação de um cpu de outra pessoa e assim depois de 

várias semanas conseguimos juntar essas doações e montar 5 computadores com o software 

Linux, pois tínhamos que trabalhar com a economia solidária e com isso usar um software 

livre. 

 O processo de conseguir as doações e montar a sala de informática demorou quase um 

semestre, pois as aulas aconteciam aos sábados e nos dias de semana ficava difícil ir na 

comunidade, pois tinha as outras disciplinas. 

 No projeto seguinte com a sala pronta começamos com o projeto de dar aulas de 

informática para as pessoas da comunidade. Primeiramente planejamos as aulas de acordo 

com o objetivo da disciplina. Ao mesmo tempo em que as aulas de informática eram 

planejadas, estávamos planejando isso para adultos sendo que a maioria deles estavam sendo 

alfabetizados na própria comunidade no mesmo projeto. O processo foi complexo, pois todos 

os alunos não compareciam todo o sábado na comunidade e isso dificultou o processo, mas no 

final foi revigorante para mim e para o grupo que me ajudou. 

 O semestre seguinte a professora apresentou outro desafio para os alunos, esse desafio 

seria acompanhar uma escola de Alto Paraiso e acompanhei a escola por dois semestres. O 

meu trabalho no primeiro semestre na escola de Alto Paraiso seria desenvolver um site com 
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uma perspectiva educacional e ao mesmo tempo voltada para o público de Alto Paraiso com 

perspectivas de apresentar o trabalho da escola juntamente com a economia solidária. O 

trabalho foi ótimo, pois todas as pessoas ligadas a escola ajudaram e isso foi uma experiência 

muito boa, pois o trabalho em grupo foi muito importante. O acompanhamento das pessoas 

ligadas a escola foi importante para a continuidade do site da escola, e hoje o site se encontra 

online e sempre atualizado. 

  Os trabalhos desenvolvidos nos projetos foram de extrema importância, não 

apenas pela excelente idealização de uma educação voltada para a coletividade, mas 

principalmente pela satisfação de ver como as pessoas inseridas no projeto cooperavam entre 

si. Buscavam não apenas se beneficiar de algo realizado no projeto, mas ajudar a comunidade 

como um todo. 

 Eu sempre tive interesse em pesquisar e aprofundar sobre o tema as tecnologias na 

educação, pois esse é um assunto de extrema importância devido aos avanços nessa área. Os 

projetos que realizei durante o curso foram importantes para rever alguns conceitos em 

relação as pessoas, as tecnologias e a relação entre elas. Observa-se o assunto complexo em 

trabalhar em todas as camadas da população, mas como o curso de pedagogia tem como foco 

principal a formação de professores do ensino básico, o tema do meu trabalho final irá focar 

as tecnologias na educação básica nas escolas públicas. 
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INTRODUÇÃO  

 

Observa-se que a sociedade está em constante transformação, e a tecnologia já se 

encontra presente em quase todas as ações do ser humano, devido a essa presença facilmente 

visível na sociedade, venho através desse trabalho abordar como a tecnologia está inserida na 

educação nas séries iniciais da educação básica.·. 

Tem-se como objetivo identificar sobre o tema educação e tecnologia, onde esse 

diálogo pode-se tornar necessário na atual sociedade da comunicação e informação. Mostra-se 

que a tecnologia na educação pode contribuir para qualificar o ensino. 

O trabalho também apresenta a posição dos professores em relação a essa forte 

inserção das tecnologias e a adaptação do docente em relação a essa abundancia de aparatos 

tecnológicos presentes na sociedade atual. 

Com vistas a atingir o objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

para aprofundamento do tema, desenvolvido através de livros, sites confiáveis, artigos 

publicados em relação ao tema e uma pesquisa de campo divida em duas etapas: pesquisa 

quantitativa e uma pesquisa qualitativa. 

A pesquisa quantitativa teve como instrumento de aplicação um questionário com 

perguntas objetivas  que tem como objetivo buscar sobre o uso das tecnologias em sala de 

aula, sobre a relação do professor em relação a esse material e sobre o aprendizado do aluno 

frente a essas tecnologias. 

Em relação a pesquisa quantitativa em relação à influência, uso e modificação na 

forma de ensinar para professores em relação às tecnologias, é feito também uma pesquisa 

qualitativa para saber de forma mais completa a opinião do professor em relação a este tema 

em alta na atual sociedade. 
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CAPÍTULO 1 

 

Nesse capitulo apresento as reflexões no que se refere às tecnologias na educação 

nas séries iniciais no ensino público, tendo como objetivo mostrar a importância do tema e 

como está sendo desenvolvida a temática nas salas de aulas e em geral. 

A grande expansão dos recursos tecnológicos e sua crescente acessibilidade 

fizeram com que os computadores rapidamente chegassem às salas de aula marcando 

presença também na educação infantil.  

A definição de Tecnologia, segundo Corrêa (1997), se refere a um conjunto de 

informações e conhecimentos sistematicamente organizados e obtidos por meio de métodos 

diferenciados, sendo provenientes de diferentes fontes de descobertas científicas, para serem 

utilizadas na produção de bens e serviços. Nessa perspectiva irei abordar especificamente as 

tecnologias da informação e computação e como isso está sendo proposto em sala de aula. 

Hoje vivemos em uma sociedade em constante transformação devido à influência 

das Tecnologias de Informação e Comunicação e à evolução da Internet, e que devido a essa 

grande expansão das tecnologias e sua crescente acessibilidade fizeram com que esses 

aparatos tecnológicos chegassem a salas de aula e em todos os campos, desde a educação 

infantil até ao ensino superior.  A inserção dessas TICs na educação depende de como estão 

sendo utilizadas, pode ser definida como uma importante ferramenta para a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. Porém, o que vemos atualmente na educação brasileira é 

que muitos professores não utilizam essas tecnologias na sua prática docente.  

 É necessária uma reflexão por parte de professores, dos gestores educacionais e 

comunidade cientifica em geral, sobre a utilização dessas tecnologias na educação. Para que 

essas tecnologias possam ser utilizadas de forma eficaz é preciso que o professor tenha 

domínio dessas tecnologias e saiba como utiliza-las, integrando-as ao conteúdo, para que 

possam contribuir com a melhoria do processo de ensino aprendizagem. Mas também é 

fundamental que os gestores criem condições favoráveis para a implantação dessas 

tecnologias nas escolas. 

Seguindo essa ideia, temos a citação de Ladislau Dowbor (2013) que, segundo 

ele: 
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As transformações que hoje varrem o planeta vão evidentemente muito além de uma 

simples mudança de tecnologias de comunicação e informação. No entanto, as TCI, 

como hoje são chamadas, desempenham um papel central. E na medida em que a 

educação não é uma área em si, mas um processo permanente de construção de 

pontes entre o mundo da escola e o universo que nos cerca, a nossa visão de incluir 

estas transformações. Não é apenas a técnica de ensino que muda, incorporando uma 

nova tecnologia. É a própria concepção do ensino que tem de repensar os seus 

caminhos. 

 

Nessa perspectiva observamos o rápido crescimento e a rápida inserção dessas 

tecnologias, sendo assim elas estão transformando de várias formas o ser humano em geral 

desde o modo de viver, trabalhar, estudar e o lazer e com isso a educação pode ser um dos 

campos mais delicados em relação a essa transformação, pois o campo amplo que a educação 

abrange é mais complexo para abranger todas essas mudanças rápidas que vem acontecendo. 

Observa-se também que não é apenas o campo educacional que está sofrendo 

essas mudanças como também a atual sociedade e nisso irei analisar a chamada sociedade da 

informação, como ela pode ser articulada no repensar da educação pública, apreender como os 

elementos da sociedade da informação e comunicação estão influenciando o processo 

educativo e realizar uma reflexão sobre o comportamento da escola pública diante da proposta 

de “Informatização”.  

Em um espaço escolar onde a escola ainda assume o papel de assistente social e 

perde de vista sua função de produzir o conhecimento, faz se necessário resgatar seu papel 

primordial de formar o cidadão para a sociedade atual, onde o próprio trabalho assume uma 

nova conceituação, na medida em que é trabalho informatizado, automatizado, havendo 

escritórios virtuais, não necessitando de tantos deslocamentos e sim mais interação. Observa-

se que os professores são um dos principais agentes nesse processo da inserção da tecnologia 

e estes necessitam de formação para enfrentar os novos desafios e são essenciais para 

estabelecer a crítica das informações dentro e fora da escola. Diferentemente de décadas 

anteriores onde o professor era visto como transmissor de conhecimentos, hoje deve atuar 

como mediador participativo. 
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 Essas inovações tecnológicas, que surgem no mundo globalizado da mídia 

eletrônica, estão provocando em conformações diferenciadas da vida social contemporânea e 

levando a ressignificações de conceitos, tais como o de infância, juventude, velhice, família, 

inclusão ou exclusão social e muitos outros, pois remodelam sociedades e identidades em 

todo o mundo. 

Com isso podemos destacar que estamos vivendo o que Saviani (1994) aponta 

como, a Segunda Revolução Industrial da Informática ou Revolução da Automação. E os 

cursos de formação dos docentes devem fazer seu manifesto revolucionário para preparar os 

educadores para o novo que surge no decorrer dos tempos. Mostra-se que a presença dos 

elementos tecnológicos na sociedade vem transformando o modo dos indivíduos se 

comunicarem, se relacionarem e construírem conhecimentos. 

Pode-se dizer também que a tecnologia veio para reformular nosso conceito de 

educação e trabalho. “... a educação como um todo e o trabalho docente, em especial, estão 

sendo reconfigurados” (BARRETO, 2004). Mas também veio trazer uma critica relevante: 

Será que as tecnologias não estão se inserindo para atender mais ao mercado de trabalho do 

que ao conhecimento em especifico? Este é um enfoque que a autora Barreto (2004, p. 1185) 

nos põe para refletirmos ao citar: 

No campo educacional, há algum tempo, têm sido recorrentes termos como: 

"consumidores", "clientes", "pacotes", "produtos" etc. Atualmente, é possível 

verificar que tal recorrência funcionou na preparação do cenário para o 

deslocamento da educação mesma para o setor de serviços, capitaneada pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC)
.
 

Outro riquíssimo questionamento da autora Barreto (2004) é quanto ao acesso das 

crianças carentes a tecnologia. Revelando no nosso país uma educação sem democracia e tão 

pouco igualitária. Se há computadores falta internet, professores qualificados e técnicos que 

faça a manutenção periódica para o seu funcionamento, ou seja, sempre há uma argumentação 

para a frase “Têm, mas não funciona”. 

Uma espécie de apartheid educacional em escala planetária. Ao passo que o 

discurso trata da democratização do acesso, as práticas sociais evidenciam que essa 

espécie de linha divisória entre os incluídos e os excluídos não diz respeito a acesso 

ou ausência de acesso, mas aos modos como ele é produzido e aos sentidos de que é 

investido.  
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Os autores Moreira e Kramer (2007) ressaltam a importância que os professores 

devem dar a tecnologia. Além de complementar o ensino como uma forma de dinamizar é 

uma forte ferramenta para seu currículo. Eles também salientam que essa não é uma tarefa 

exclusiva do educando, cabe também à escola investir na qualidade e nas condições desta 

receber esses aparatos. 

Deseja-se um professor disposto a correr riscos e a investir em sua atualização. 

Subjacente a todos esses princípios e comportamentos, que visam reinventar a 

escola, tendo por norte padrões globalmente definidos, está a preocupação com o 

sucesso, com a eficiência, com a eficácia, com a produtividade, com a 

competitividade, com a qualidade na educação (entendida segundo os parâmetros 

vigentes). 

Mostra se assim nessa perspectiva o papel da escola frente a essas tecnologias, 

onde não deve partir apenas do professor, mas todo o espaço em que o professor, aluno e 

comunidade esteja envolvido. Sendo assim a escola ou a gestão escolar tem um papel 

fundamental no apoio ao professor nessa etapa de “atualização curricular” do professor frente 

a essas tecnologias. Segundo Moreira e Kramer (2007): 

 A promoção de uma educação de qualidade depende de mudanças profundas na 

sociedade, nos sistemas educacionais e na escola. Nesses dois últimos, exigem-se: 

condições adequadas ao trabalho pedagógico; conhecimentos e habilidades 

relevantes; estratégias e tecnologias que favoreçam o ensinar e o aprender; 

procedimentos de avaliação que subsidiem o planejamento e o aperfeiçoamento 

das atividades pedagógicas; formas democráticas de gestão da escola; colaboração 

de diferentes indivíduos e grupos; diálogo com experiências não formais de 

educação; docentes bem formados (que reconheçam o potencial do aluno e que 

concebam a educação como um direito e um bem social). 

Mostra-se que todo esse processo de mudança envolve todas as camadas da 

sociedade, ou seja, a mudança acontece em todas as áreas da atual sociedade, com isso a 

escola deve sempre buscar adequar seu trabalho pedagógico para atender essas novas 

demandas. 

Nessa perspectiva de mudanças, observa-se que o aluno atual está em contato 

constante com esse mundo tecnológico, sendo assim alguns processos podem ajudar o 

professor nesse diálogo entre tecnologia e educação, onde o professor pode desenvolver 

trabalhos em relação ao contato com o aluno a esse mundo da informação e comunicação.  
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Neste sentido não se pode ignorar o relacionamento entre o conhecimento no 

campo da informática e os demais campos do saber humano. Trata-se de uma nova forma de 

linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Sua história é como a 

história das demais formas de comunicação que surgiram anteriormente e para as quais os 

seres humanos mostraram resistência. 

Para MORAN (2009) os benefícios que as tecnologias podem oferecer são 

importantes: 

Cada vez mais poderoso em recursos, velocidade, programas e comunicação, o 

computador nos permite pesquisar, simular situações, testar conhecimentos 

específicos, descobrir novos conceitos, lugares, ideias. Produzir novos textos, 

avaliações, experiências. As possibilidades vão desde seguir algo pronto (tutorial), 

apoiar-se em algo semidesenhado para complementá-lo até criar algo diferente, 

sozinho ou com outros. 

Sendo assim, pode-se observar que a tecnologia pode ter sua importância quando 

inserida corretamente a alguma área especifica, com isso auxiliando na realização de 

atividades, simulações, teste dentre outras tarefas que poderiam demandar muito tempo caso 

fosse realizado por outro meio. 

Mostra-se que com isso que as novas tecnologias estão tendo grande impacto na 

educação como mostrado, com isso vai criando novas formulas de aprendizagem e do repasse 

do conhecimento, com isso proporcionando novas formas de relacionamento do professor e 

aluno, hoje sabemos que a internet aliado a outros meios tecnológicos já não é mais novidade 

para alunos, professores e escola, haja vista que os alunos vão pra sala de aula com uma 

bagagem considerável de conhecimentos tecnológicos e que apenas o uso do quadro negro e 

giz pode não trazer a curiosidade do aluno em relação ao mundo social, cultural e politico, 

pois para a busca desse aspecto é necessário a principio desenvolver aulas mais dinâmicas e 

interativas. 

 Segundo Maria Cândida Moraes (1998): 

 

Pesquisas desenvolvidas no Brasil e no Exterior (Carraher, 1996; Carraher & 

Schliemann, 1992; Valentin, 1995; Spauding & Lake, 1992; Santarosa, 1995; dentre 

outros) informam que escolas que utilizam computadores no processo de ensino-

aprendizagem apresentam melhorias nas condições de estruturação do pensamento 
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do aluno com dificuldades de aprendizagem, compreensão e retenção. Colaboram, 

também, para melhor aprendizagem de conceitos matemáticos já que o computador 

pode constituir-se num bom gerenciador de atividades intelectuais, desenvolver a 

compreensão de conceitos matemáticos, promover o texto simbólico capaz de 

desenvolver o raciocínio sobre ideias matemáticas abstratas, além de tornar a criança 

mais consciente dos componentes superiores do processo de escrita (Moraes, 1998, 

p.13).  

  

Mas deve-se ter em mente que não basta ter computadores nas escolas se os 

professores não estão preparados de forma pedagógica, e somente a presença das TICs não irá 

resolver os problemas diversos da educação, como por exemplo, a evasão, repetência e baixo 

nível de aprendizagem. Essa pauta já está em discussão há mais de 20 anos, onde entre 1981 e 

1982 têm-se registros da realização dos primeiros Seminários Nacionais de Informática na 

educação, sediados pelo MEC e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico (CNPq) nesses seminários foram discutidos assuntos relacionados à informática 

na educação com diversos especialistas nacionais e internacionais que defendiam o uso das 

tecnologias em principal o computador como ferramenta auxiliadora no processo de ensino 

aprendizagem. Atualmente mostra-se que a tecnologia tem certa importância na educação, 

mas tem todo um processo para ser inserido de forma correta. 

  

Nessa lógica pode-se dizer que o papel da escola enquanto instituição social é 

atender de modo satisfatório as exigências da modernidade. Nessa perspectiva se estamos 

presenciando a evolução das tecnologias de um modo extremamente rápido é de fundamental 

importância que os educadores aprendam os conhecimentos referentes a elas para poder 

desenvolver diante de seus alunos, pois é preciso que a escola propicie esses conhecimentos e 

habilidades necessários ao educando para que ele exerça integralmente a sua cidadania. 

Observa-se que nos parâmetros curriculares nacionais (1997) destaca-se o trabalho 

sobre essas tecnologias. 

Desde a construção dos primeiros computadores, na metade deste século, novas 

relações entre conhecimento e trabalho começaram a ser delineadas. Um de seus 

efeitos é a exigência de um reequacionamento do papel da educação no mundo 

contemporâneo, que coloca para a escola um horizonte mais amplo e diversificado 

do que aquele que, até poucas décadas atrás, orientava a concepção e construção dos 
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projetos educacionais. Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras 

habilitações em termos das especializações tradicionais, mas antes se trata de ter em 

vista a formação dos estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e o 

desenvolvimento de novas competências, em função de novos saberes que se 

produzem e demandam um novo tipo de profissional, preparado para poder lidar 

com novas tecnologias e linguagens, capaz de responder a novos ritmos e processos. 

Essas novas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa 

e inovação e, mais do que nunca, “aprender a aprender”. Isso coloca novas 

demandas para a escola. A educação básica tem assim a função de garantir 

condições para que o aluno construa instrumentos que o capacitem para um processo 

de educação permanente. (parâmetros curriculares nacionais, pág. 27 e 28). 

 

 Mostra-se então que esse processo de informatização da sociedade é 

praticamente irreversível, onde é destacado no próprio PCN (1997) (parâmetros curriculares 

nacionais) a sua real importância para a formação do aluno, e observa-se também que a cada 

dia que passa mais áreas estão sendo atingidas por esses aparatos tecnológicos, bem como as 

formas de sua utilização. De fato, não há quase nenhuma área que possa ser considerada 

inteiramente imune ao computador. 

 Pode-se dizer então que as tecnologias estão inseridas no cotidiano das pessoas 

e isso não pode ser mais retirado, mas apenas moderado para que não torne prejudicial para o 

ser humano, e como diz Rodrigues (1999) “o nosso mundo não tem mais nada de natural, é 

um mundo totalmente artificial, produzido pelo homem. É o universo tecnológico”. Pensar 

sobre estes aspectos é de extrema importância para buscar uma prática educativa coerente e 

contextualizada. Trata-se de compreender, ao propor uma prática educativa, que a sociedade 

está inserida em um contexto tecnológico e mais do que isso, que a tecnologia “molda nossa 

mentalidade, nossa linguagem, nossa maneira de estruturar o pensamento, inclusive a nossa 

maneira de valorar” (RODRIGUES, 1999). 

 Atualmente as crianças pequenas já interagem desde cedo com as tecnologias 

da informação seja tabletes, computadores, celulares e etc. A criança com a sua curiosidade 

revela-se uma pessoa sabida e investigativa. Essa interação com as tecnologias podem 

desenvolver novas formas de interagir com a informação de diferentes modos e é nesse 

momento que o professor pode se inserir no processo de ensino e aprendizagem da criança. 

Pode-se dizer que as tecnologias estão se tornando cada vez mais acessíveis a sociedade, mas 

existem algumas camadas populares em que crianças só têm contato com essas tecnologias 
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quando ingressam na escola, portanto a escola de educação infantil cresce em importância 

para promover a educação digital da criança pequena nessas camadas da sociedade. Segundo 

Mousquer & Carlos (2011): 

Dentro disso, verifica-se que dispositivos móveis, podem ser um importante apoio 

pedagógico na escola, tornando as aulas mais atraentes. O uso da tecnologia 

computacional na sala de aula pode gerar aspectos positivos, principalmente por se 

entender que estimula o desenvolvimento da autonomia, curiosidade, criatividade e 

socialização promovendo a construção de conhecimento da criança. 

 

 Nessa perspectiva temos a criança que quer entender o mundo que a cerca e ela 

se mostra capaz de atribuir significados ao ambiente físico e às relações interpessoais que 

trava no seu dia-a-dia e, gradativamente, descobre os meios para se expressar e se comunicar 

com as pessoas, bem como utilizar objetos para tal, mas sem se esquecer de que a criança 

precisa dos adultos para cuidar de seu bem-estar, sua alimentação, sua segurança física e 

emocional. 

 Mostra-se que as descobertas infantis sobre o mundo cultural são a fala, a 

escrita, as imagens, a dança, a musica, entre outros, com isso os professores se constituem 

participes destas relações e desempenham o importante papel de facilitadores do acesso das 

crianças às fontes de conhecimento, além de propiciarem as condições materiais em que se 

constroem estas interações. 

 Considerando que a criança aprende ativamente tanto o objeto de 

conhecimento quanto propriamente o uso que faz do computador, pode-se dizer que sua ação 

está em aprender, em descobrir regras, em aplicar o conteúdo oferecido pela escola, em querer 

participar das tarefas, com o assunto apresentado, sob a orientação do professor e, 

principalmente, em mudar o objeto para poder compreender. 

Atualmente no contexto escolar onde as tecnologias da educação invadem esse 

ambiente podemos identificar algumas características que se destacam aos modos de uso 

dessas tecnologias: 

- Podemos observar uma dessas características como meio de informação, onde 

tais tecnologias nos aproximam mais e mais da noticia em tempo real, do conhecimento 

acontecendo em tempo real, remetendo-nos a uma dinâmica informacional que afeta 
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irreparavelmente as relações educativas, de forma que a sala de aula tradicional, presencial, 

baseada no ritmo da Sociedade Industrial, está exaurida, descolorida e sem sentido. 

- Pode-se observar também como meio de comunicação, onde essas novas 

tecnologias colocam o outro ao nosso alcance de forma como nunca visto antes, o que torna o 

mundo mais complexo, porém, sem dúvida, muito menor. 

- Outra observação que pode ser feita é como meio de expressão, onde as 

oportunidades de expressão devido às tecnologias abrem para todos possiblidades únicas e 

inéditas na história da humanidade, na qual o pensamento e a criatividade, quaisquer que 

sejam eles, encontram espaço e suporte para ser informados e comunicados ao outro, 

indistintamente. 

 Nessa perspectiva é fato indiscutível que as tecnologias da informação têm 

modificado drasticamente a sociedade. Esse movimento global faz do conhecimento e do 

acesso livre e amplo à informação fatores determinantes de inclusão de todos na chamada 

sociedade da informação. Devido a isso é evidente que a escola tem um papel crucial nos 

processos de inclusão digital dos cidadãos, desenvolvendo junto a todos as competências, 

habilidades e conhecimentos necessários para o uso irrestrito, responsável, mobilizador e 

autonomista das tecnologias. 

 A educação formal provida pelos sistemas escolares consiste, então, em 

dispositivo chave dessa inclusão digital dos indivíduos na tal chamada sociedade da inclusão, 

desde a educação infantil até o ensino superior no sentido mais amplo possível. O objetivo do 

seguinte trabalho é mostrar a importância das tecnologias na educação nas séries iniciais, pois 

seria o ponto de partida para esse sistema complexo, a qual conduziria o individuo ao pleno 

exercício da cidadania na sociedade da informação. 

 Apesar de todos esses aspectos positivos podemos encontrar questionamentos 

diversos em relação à inserção das tecnologias na educação, mas diversos estudos de caso e 

procedimentos de observação em todo mundo têm colocado em evidência a imensa 

capacidade da criança com menos de seis anos para lidar com as novas tecnologias inseridas 

na educação. Segundo Mousquer e Rolim (2012):  

A maioria das crianças crescem manuseando tecnologia, habilidade que lhe confere 

acesso a um universo ilimitado de saberes e informações. A possibilidade de 

conhecer diferentes mundos a partir de uma ferramenta computacional tem sido 
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avaliada por estudiosos como uma metodologia que, se bem conduzida, pode trazer 

ganhos expressivos para o educando. 

 

 Nessa perspectiva o espaço em questão que seria o ambiente escolar deve 

propiciar à criança a construção de conhecimentos significativos, estimulando-a a desenvolver 

sua criatividade, e conhecimento cognitivo, o que nos mostra que a inserção dessas 

tecnologias com a aplicação da metodologia adequada pode servir para estimular a 

aprendizagem de forma prazerosa, já que essas ferramentas podem ser vistas como brinquedo 

para a criança e com isso os trabalhos realizados com o auxilio do computador como o 

desenho e a pintura podem também a ajudar no desenvolvimento de áreas de extrema 

importância, como por exemplo, noção espacial, auditiva, temporal, de coordenação motora 

fina, de lateralidade, e outras. 

 Mostra-se que na medida em que as tecnologias avançam, as crianças têm 

acesso a uma nova linguagem que caracteriza a própria sociedade atual e que, certamente, 

permeará toda a vida futura do indivíduo, ou seja, o uso dos computadores na etapa inicial da 

vida pode prepará-lo para uma nova cultura informatizada. Com isso a criança irá interagir 

com o mundo a sua volta, na escola, no lazer posteriormente no trabalho, transformando 

informações em conhecimento. 

 Nesse caminhar deve-se destacar também uma relação de extrema importância 

no ensino e aprendizagem com as novas tecnologias na educação, é necessário buscar a 

relação entre crianças, professores e computadores.  

 Mostra-se que as crianças em todos os níveis parecem estar mais abertas e 

disponíveis para a apropriação das linguagens de informação, comunicação e expressão, 

decorrentes do uso da informática na escola, tem-se a impressão de que os docentes enfrentam 

muitas dificuldades para usufruir, explorar e introduzir o computador em sua prática docente. 

 Dentro dessas dificuldades dos docentes aceitarem e usarem as novas 

tecnologias dentro de salas de aula, de algum modo deve-se fazer essa inserção, pois a 

sociedade está caminhando muito rápido no quesito de uso e desenvolvimento dessas 

tecnologias. A instituição escolar deve também assumir o compromisso da qualidade como 

forma de aperfeiçoar essas transformações que a circundam e assegurar sua identidade 

educativa na tal sociedade que vivencia rápido processo de mudança. 
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 Segundo MORAN(2011):  

As tecnologias de comunicação não mudam necessariamente a relação pedagógica. 

As Tecnologias tanto servem para reforçar uma visão conservadora, individualista 

como uma visão progressista. A pessoa autoritária utilizará o computador para 

reforçar ainda mais o seu controle sobre os outros. Por outro lado, uma mente aberta, 

interativa, participativa encontrará nas tecnologias ferramentas maravilhosas de 

ampliar a interação. 

 É nessa perspectiva que o papel do professor na formação de uma nova 

mentalidade pedagógica, na preparação dos cidadãos para a sociedade informacional 

emergente e na adequação do sistema educativo aos desafios da sociedade da informação, é 

imprescindível, mas as inovações tecnológicas exigem do docente constante aperfeiçoamento, 

principalmente em termos da inserção dos recursos tecnológicos aplicados ao ensino.  

 Mostra-se que o professor tem que repensar seu papel frente a essas novas 

tecnologias, e os cursos superiores precisam preparar esses novos docentes para não perderem 

o controle das tecnologias digitais que são requeridas ou se dispõem a usar em suas salas de 

aulas. Os professores precisam aprender a manusear as novas tecnologias e ensinar os alunos 

a manuseá-las, pois se devem buscar as novas tecnologias como um meio para alcançar a 

educação, sendo o papel do professor primordial nessa mediação. 

 Um dos problemas mais complexos é que o professor na maioria dos casos não 

está preparado para as novas tecnologias, pois com essas ferramentas os saberes são 

produzidos cada vez mais em abundância, circulam por novos meios e de maneira cada vez 

mais veloz. A informação se torna massivamente acessível e, de certa forma banalizada. 

 Deve-se buscar na formação dos professores uma formação com o aprendizado 

continuo em sua carreira, pois a cada momento, em cada aula e a cada dia acrescenta-se algo a 

mais sobre o conhecimento já estudado, como também se descobrem novos caminhos, novos 

conceitos, ou substituem paradigmas cristalizados. Em sala de aula o professor deve ser o 

responsável por estabelecer o ambiente e preparar as oportunidades de aprendizagem que 

facilitem o uso da tecnologia pelo aluno para aprender a se comunicar. Consequentemente, é 

essencial que todos os professores tenham essa formação continua para que estejam 

preparados para oferecer as mais diversas possibilidades, como se observa na citação de 

Ladislau Dowbor (2013): 
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Não podemos mais trabalhar com um universo simplificado da educação formal, 

complementado por uma área de educação de adultos para recuperar "atrasos". E na 

realidade, diversas formas e canais de organização e transmissão do conhecimento já 

existem, enriquecendo o leque do universo educacional. 

 

 As novas tecnologias podem se tornar uma nova ferramenta que pode auxiliar o 

professor a promover a aprendizagem, autonomia, criticidade e a criatividade do aluno, mas 

para que isso ocorra, é necessário que o professor assuma o papel de mediador da interação 

entre aluno, conhecimento e computador, o que deve ser necessário conhecimento e formação 

frente às essas tecnologias para exercer esse papel. 

 Nos dias atuais observa-se que várias escolas já possuem um laboratório 

disponível aos seus professores para utilizarem como um recurso didático, porém percebe-se 

que a maioria dos profissionais da educação ainda não se encontra familiarizados com este 

recurso. Por isso, envolver os professores nesse contexto tecnológico apresenta-se como o 

grande desafio.  

As escolas necessitam organizar uma estrutura que dê oportunidade aos 

professores de interagir com a tecnologia, se apropriar desta técnica para usufruir 

pedagogicamente em suas aulas. E o educador deve se “desacomodar”, estar aberto a 

aprender, pesquisar e se reciclar. Sendo que essa certa “desacomodação” do professor em 

trabalhar com recursos diferentes, não utilizando apenas o quadro e o giz, faz com que o aluno 

fique motivado a entender os conceitos trabalhados em aula, pois a nova forma de se ensinar 

torna-se instigante.  

A escola deve tentar ajudar dando suporte ao educador, pois a formação deste é 

muito importante. Esse investimento deve compreender a capacitação prática, onde se tenha o 

conhecimento tecnológico e este esteja vinculado também a conhecimentos teóricos, havendo 

leituras e discussões entre educadores. 

Segundo Moran (2008): 

Os alunos estão prontos para a multimídia, os professores, em geral, não. Os 

professores sentem cada vez mais claro o descompasso no domínio das tecnologias 

e, em geral, tentam segurar o máximo que podem, fazendo pequenas concessões, 

sem mudar o essencial. Creio que muitos professores têm medo de revelar sua 

dificuldade diante do aluno. Por isso e pelo hábito mantêm uma estrutura repressiva, 
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controladora, repetidora. Os professores percebem que precisam mudar, mas não 

sabem bem como fazê-lo e não estão preparados para experimentar com segurança. 

Muitas instituições também exigem mudanças dos professores sem dar-lhes 

condições para que eles as efetuem. Frequentemente algumas organizações 

introduzem computadores, conectam as escolas com a Internet e esperam que só isso 

melhore os problemas do ensino. Os administradores se frustram ao ver que tanto 

esforço e dinheiro empatados não se traduzem em mudanças significativas nas aulas 

e nas atitudes do corpo docente. 

 Pelo que se pode observar, os recursos tecnológicos de um modo geral provoca 

grande preocupação para a maioria dos profissionais da educação. O grande desafio do 

profissional da educação, mais do que utilizar tal ou qual recurso tecnológico é pautar-se em 

princípios que privilegiem a construção do conhecimento, o aprendizado significativo, 

interdisciplinar e integrador do pensamento racional, estético, ético e humanista. A escola 

precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de informação e focar sua 

intencionalidade na aprendizagem de fato. O foco da aprendizagem é a busca da informação 

significativa, da pesquisa, o desenvolvimento de projetos e não predominantemente a 

transmissão de conteúdos específicos. E a tecnologia está aí como um instrumento de amplas 

possibilidades. Como afirma MORAN(2007) 

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 ( 

2007, p. 02). 

 Nessa perspectiva é irreversível o caminho entre a sociedade-tecnologia, não 

há como fugir desta realidade. É necessário que a escola, juntamente com os professores 

reflita sobre este novo viés que a tecnologia trouxe à vida do ser humano. Sendo importante 

sobre a clareza da utilização desta dentro de um contexto escolar, pois se for utilizada dentro 

de um objetivo pedagógico, pode vir a agregar conhecimentos tanto aos educadores quanto 

aos educandos. 

 Com isso temos a citação MORAN(2007): 

As tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas modificam algumas 

das suas funções. A tarefa de passar informações pode ser deixada aos bancos de 
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dados, livros, vídeos, programas em CD. O professor se transforma agora no 

estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a 

informação mais relevante. Num segundo momento, coordena o processo de 

apresentação dos resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns dos dados 

apresentados, contextualiza os resultados, os adapta à realidade dos alunos, 

questiona os dados apresentados. Transforma informação em conhecimento e 

conhecimento em saber, em vida, em sabedoria e conhecimento com ética. 

 Mostra-se que as tecnologias da informação e comunicação tem seu papel 

dentro da educação, mas deve-se destacar que o seu real papel seria como uma ferramenta de 

auxilio do uso do professor com o intuito de buscar, expor, disseminar informação e 

conhecimento para os seus usuários. Observa-se que o uso equivocado dessas tecnologias 

podem na maioria dos casos causarem confusões em relação ao papel do professor e o papel 

das tecnologias. 

 Observa-se diante desses aspectos entre professor, aluno e tecnologia que o uso 

das novas tecnologias não se deve reduzir a um tecnicismo. As novas tecnologias são base de 

uma nova sociedade que estamos vivenciando, de modo que a sua aplicação deve ser 

contextualizada em um projeto pedagógico mais abrangente que atenda a esta nova base. 

 Pode-se dizer então que diante disso e todo esse aparato tecnológico e com a 

aplicação adequada dos mesmos, a criança pode aprender com mais entusiasmo e podem 

interagir de forma mais prática. Esses recursos em sua maioria já fazem parte do cotidiano da 

criança, isso também ajuda o aprendizado ser de forma mais dinâmica e atrativa, mas para que 

tudo isso ocorra, é necessário que aconteça transformações em todas as camadas relacionadas 

à educação, como família, sociedade e o próprio Estado. 

 

Mostra-se que a presença dessas tecnologias nas escolas vem desenvolvendo 

algumas formas que se adaptaram para que essa inserção ocorresse e essas formas vão 

aparecendo nos softwares educacionais que se definem como programas de computador, que 

por sua vez, designam um conjunto de instruções ordenadas que são entendidas e executadas 

pelo computador. Existem dois tipos principais de softwares: os sistemas operacionais 

(softwares básicos que controlam o funcionamento físico e lógico do computador) e os 

softwares aplicativos (executam os comandos solicitados pelo usuário, como os processadores 

de texto e planilhas eletrônicas). Dois outros tipos de softwares que contém elementos dos 

softwares básicos e dos softwares aplicativos, mas que são tipos distintos, são: os softwares de 
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rede, que permitem a comunicação dos computadores entre si, e as linguagens de 

programação, que fornecem aos desenvolvedores de softwares as ferramentas necessárias para 

escrever programas. 

 Dentre as diversas ferramentas que auxiliam os educandos no processo de 

aprendizagem tem-se o computador como um grande aliado. O computador, representando as 

diversas ferramentas da informática e os softwares educativos usados na educação, torna-se 

cada vez mais um amplificador de potencialidades na capacitação e aperfeiçoamento de 

alunos, professores e das próprias instituições de ensino. 

 Os softwares podem ser considerados programas educacionais a partir do 

momento em sejam projetados por meio de uma metodologia que os contextualizem no 

processo ensino-aprendizagem. Desse modo, mesmo um software detalhadamente pensado 

para mediar a aprendizagem pode deixar a desejar se a metodologia do professor não for 

adequada ou adaptada a situações específicas de aprendizagem. 

 Quanto ao enfoque dado à aprendizagem, um software educacional pode 

direcionar para uma aprendizagem algorítmica ou heurística. Em um software de 

aprendizagem algorítmica a ênfase está na transmissão de conhecimentos, na direção que vai 

do sujeito que domina o saber para aquele que quer aprender. No modelo algorítmico o 

desenvolvedor de software tem o papel de programar uma sequência de instruções planejadas 

para levar o educando ao conhecimento. Já em um software orientado pelo modelo de 

aprendizagem heurística predominam as atividades experimentais em que o programa produz 

um ambiente com situações variadas para que o aluno as explore e construa conhecimentos 

por si mesmo. 

 Quando se desenvolve um software educacional para apoio ao processo de 

aprendizagem, de uma determinada área de conhecimentos e de um determinado conteúdo, 

uma das etapas primordiais de sua produção é definir a concepção pedagógica daqueles que 

estão envolvidos no seu desenvolvimento e implementação. E para isso, ter um ou vários 

pedagogos na equipe de projeto é indispensável, o que acaba ocorrendo é que grande parte das 

equipes de desenvolvimento de software educativo não possuem pedagogos ou então os 

pedagogos tem um papel meramente teórico. 

Os softwares educacionais estão cada vez mais presentes em salas de aulas como 

em computadores domésticos. Observa-se que diversos projetos de pesquisa vêm sendo 
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desenvolvidos não só relacionados ao uso do microcomputador em sala de aula como, 

também, ao desenvolvimento de software para os mais diversos conteúdos programáticos.  

O objetivo dos softwares é de oportunizar uma maior interação entre o aluno, o 

professor e o ambiente de aprendizagem. Porém nem todos os softwares que se encontram no 

mercado oferecem qualidade. Há softwares cujos resultados são bastante óbvios. São tão 

predefinidos que o aluno não possui outra alternativa senão a de seguir um único caminho 

para atingir o resultado esperado. Ele propõe caminhos e resultados únicos substituindo, 

portanto aquele professor tradicional.  

Pode-se afirmar que o sucesso de um software depende não apenas da forma 

como foi concebido, mas principalmente pelo modo de utilização do professor. A escolha de 

um software é associada à proposta pedagógica do professor. 

 Segundo a autora Adriana De Lanna e Daniel Caixeta(2011): 

 

A tecnologia aplicada à educação é de grande importância, pois é por meio dela que 

as informações fluem com maior velocidade. O software, em comunhão com o 

professor, ajuda o aluno não só a participar do processo educativo, como também a 

construir seus conhecimentos. A tecnologia se caracteriza como um suporte. 

Ao educador, como um instrumento a mais em sua sala de aula que pode ser 

utilizada como mais um recurso colocado à disposição do professor para ajudar o 

aluno a construir novos conhecimentos. O software é explorado pelo educador em 

sua potencialidade e capacidade, tornando possível praticar e vivenciar situações 

fundamentais para a construção do conhecimento pelo aluno. Portanto, a tecnologia 

assume um papel importante na educação quando se coloca a serviço dela. 

 

O uso não adequado das tecnologias, dos softwares educacionais e de outros 

recursos tecnológicos pode acarretar uma inversão no processo de ensino-aprendizagem. 

Observa-se que as tecnologias da informação e comunicação já estão presentes na educação, 

mas o que não acontece na mesma proporção são os debates e reflexões sobre os aspectos 

negativos e positivos que envolvem esses recursos. Nota-se que a rapidez nessa inserção fez 

com que a prática pedagógica fosse adaptada no decorrer do curso dessa inserção e que isso 

tem gerado duvidas em relação ao seu uso em sala de aula. 

 Segundo a autora SIMONE, o seguinte questionamento tem-se revelado diante 

da inserção dessas tecnologias nas várias camadas da educação, que vai desde a educação 



32 
 

infantil até a educação superior, e o questionamento que se levanta é que deve ter uma analise 

urgente sobre as motivações para a implantação de laboratórios de informática na educação 

infantil. Segundo Andrea (2009) tem-se o seguinte pensamento: 

É preciso verificar se, ao serem implantados tais equipamentos, isto se dá por força 

de políticas de incentivo, financiamentos, aberturas de mercado e “enxurradas” de 

campanhas de marketing, ou se, pelo contrário, de fato se consegue adequá-los às 

necessidades de desenvolvimento da criança e aos objetivos propostos pela unidade 

escolar através de seu projeto pedagógico, tornando-o parte integrante de uma 

educação moderna, desenvolvida sob um novo paradigma. 

 

 Pode-se observar ainda na fala da Autora Andrea (2009): 

 

No caso da implantação acontecer por pressões sociais, de marketing ou para 

aumentar competitividade das escolas, corre-se o risco de tal recurso estar refletindo 

e afirmando a escola enquanto um espaço mercadológico onde se vendem produtos a 

consumidores específicos sob o rótulo de "educação" e não como espaço fecundo 

para o desenvolvimento da criança e a formação de cidadãos. 

 

Sendo assim observa-se que a tecnologia não está apenas afetando nas 

metodologias pedagógicas, como também o seu real papel do desenvolvimento e formação de 

cidadãos críticos e se tornando apenas um espaço mercadológico.·. 

Observa-se também que a inserção dessas tecnologias na educação infantil tem 

mais força nas escolas particulares. No que se refere ao governo e às politicas públicas, o que 

se verifica é uma concentração desses recursos em séries mais avançadas, mas é preciso 

destacar que, já há incentivos em relação ao uso ou contato das tecnologias na educação 

infantil. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil tem o tema abordado 

da seguinte maneira: 

 

Ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver 

consigo próprias, com os demais e o meio ambiente de maneira articulada e gradual, 

as Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem buscar a 
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interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, como 

conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores.  

Desta maneira, os conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, a 

natureza e as pessoas devem estar articulados com os cuidados e a educação para a 

saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, a cultura, as 

linguagens, o trabalho, o lazer, a ciência e a tecnologia. (Parecer CEB022/98, MEC).  

  

 Ao mesmo tempo em que as tecnologias aparece em todos os campos deve-se 

atentar também que com a falta de uma supervisão ou mero descuido dos pais, as crianças 

preenchem os horários destinados ao estudo com todas as distrações que o computador e a 

internet podem proporcionar. Observa-se que a relação entre o aluno/professor também pode 

ser prejudicada com o uso errôneo desse meio, pois pode haver um distanciamento entre eles 

devido a um uso excessivo de meios tecnológicos para apoiar o ensino.    

 Segundo GATTI(1993): 

 

A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino. A simples presença de novas tecnologias na escola 

não é por si só, garantia de maior qualidade na educação, pois a aparente 

modernidade pode mascarar um ensino tradicional baseado na recepção e na 

memorização de informações. 

 

Mostra-se que é praticamente impossível, nem recomendado, retirar o auxílio da 

tecnologia e da informática na educação, porém é necessário uma maior moderação ao 

introduzi-las no dia a dia, pois pode acarretar problemas mais sérios ao invés de trazer 

soluções. Bueno(2000) Alerta sobre isso: 

Existem ainda questões de fundo a serem retomadas. Em primeiro lugar, há um 

consenso internacionalmente formulado de que, se a tecnologia da informação é um 

instrumento valioso para a ação educativa, ela não gera milagres: o que está errado 

na educação não vai ser corrigido pela tecnologia. Prova disso é o grande cemitério 

de experiências fracassadas. 

 

Nelson Pretto (2002) reconhece que a informática e as tecnologias são partes 

integrantes do mundo atual. É destacado também outro problema em relação a essa inserção, 
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sendo o desenvolvimento de uma nova forma de analfabetismo, sendo caracterizado pelo 

analfabeto das imagens, ou seja, aquele que não sabe ler e se utilizar das imagens geradas 

pelos meios eletrônicos de comunicação, Mas Pettro (2002) reconhece que não basta 

introduzir os equipamentos nas salas de aulas para se resolver a questão. Deve repensar em 

outros termos, por exemplo, que o computador não seja visto apenas como recurso 

pedagógico, mas como um novo elemento na educação, integrado a ela. Pretto (2002) afirma 

que: 

(...) também já quase senso comum, é entender que o uso dessas tecnologias será um 

fracasso, sem dúvida, se insistirmos na sua introdução como ferramentas, apenas 

como mero auxiliares do processo educacional, de um processo "caduco" que 

continua sendo imposto ao cotidiano das pessoas que vivem um outro momento 

histórico. 

 

 Nessa perspectiva, deve-se ter em mente que apenas a inserção das tecnologias 

na educação não seria de fato a solução dos problemas educacionais, isso só tornaria mais 

uma das grandes dificuldades que a educação enfrenta, é necessário junto com a inserção das 

tecnologias na educação um debate sobre as propostas pedagógicas que deveriam ser 

aplicadas juntamente com as tecnologias, como também a preparação do professor diante 

desses recursos que estão ali para auxiliá-los nas aulas com esses aparatos. 

 Deve-se atentar que atualmente a maioria da população está informatizada ou 

passando por um processo de informatização, é cada vez mais comum um computador na casa 

das pessoas. Com isso, a escola deve estar preparada também para auxiliar a família e a 

sociedade diante desse processo de informatização, principalmente em relação as criança e os 

jovens, pois o computador deixou de ser um equipamento exclusivamente profissional e 

passou a ser importante também no uso doméstico, e em consequência disso um equipamento 

também educacional se usado de forma adequada.  

  Com o fácil acesso a tecnologia nos dias atuais e com o crescente 

número de usuários, os problemas em relação ao uso dessas novas ferramentas também 

começam a aparecer. Muitas vezes o estudante se torna dependente ou até mesmo "escravo" 

de tais tecnologias, como a internet, por exemplo, e em inúmeras vezes deixa até mesmo de 

cumprir suas obrigações devido aos atrativos recursos que essas ferramentas oferecem. 
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 Deve-se ter o cuidado também do uso excessivo desses recursos, pois ao passar 

tanto tempo nesse "mundo" virtual o individuo perde a experiência do contato pessoal, e de 

algum modo a sua personalidade. A habilidade de se expressar e de se relacionar com outras 

pessoas são obtidas através do contato pessoal, que não são intensos no ambiente tecnológico, 

e o senso critico também é afetado, pois o jovem não aprende a construir seu   próprio 

conhecimento.  

 Diante desse uso excessivo, temos uma citação que toca exatamente nesse 

assunto. O trecho foi retirado do documento ALIANÇA PELA INFANCIA (2001) que é uma 

organização internacional que é composta por educadores, médicos e estudiosos da área, com 

sede nos Estados Unidos e no seguinte documento contem: 

As crianças necessitam de laços pessoais mais fortes com adultos atenciosos. 

Entretanto, as poderosas tecnologias estão desviando crianças e adultos um do outro. 

As crianças também precisam de tempo para brincadeiras ativas fisicamente; lições 

manuais de todo os tipos, especialmente nas artes; e contato direto com a natureza. 

Pesquisas corroboram a importância essencial destas atividades para o 

desenvolvimento saudável da criança. 

 Diante disso, a importância do uso adequado, de debates em relação ao tema 

para prevenir problemas futuros que podem surgir devido ao mau uso e do uso excessivo dos 

aparatos tecnológicos.  

 Segundo MORAN(2007): 

A concepção de ensino e aprendizagem revela-se na prática de sala de aula e na 

forma como professores e alunos utilizam os recursos tecnológicos disponíveis -

livro didático, giz e quadro, televisão ou computador. A presença desse aparato 

tecnológico na sala de aula não garante mudanças na forma de ensinar e aprender. A 

tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a 

construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por 

parte de alunos e professores. 

 

 Os problemas que surgem com o uso das tecnologias podem ser evitados 

simplesmente com o a sua aplicação adequada. A tecnologia em si não é a causa dos 

problemas, mas sim o abuso do uso de suas ferramentas. Utilizar a internet como uma fonte 

de informação ou como uma ferramenta do dia a dia não vai causar danos a formação de 

ninguém, mas tornar-se dependente dela sim. 
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 A maioria das novidades tecnológicas vem para resolver problemas e não 

causá-los. Por isso deve-se ter bom senso ao introduzir a tecnologia no dia-a-dia, pois antes de 

aprender alguma coisa usando a tecnologia deve-se aprender a usar a tecnologia. 

 Pode-se dizer que a presença das tecnologias já virou rotina principalmente na 

infância, a experiência pode ser positiva desde que os pais coloquem restrições, mas na 

maioria dos casos isso não acontece. Muitas crianças ficam horas na frente do computador e 

tem acesso livre à internet, para as crianças essa situação é confortável, pois tudo aquilo é 

como se fosse uma brincadeira e ela se sente encantada, pois é atraída pela aparência e pelos 

efeitos. É importante deixar claro que essa situação é muito perigosa, pois a criança não é 

critica por isso não tem a capacidade de julgar ou concluir que aquilo estará fazendo mal a 

ela. 

 Um dos temas mais preocupantes em relação às tecnologias da informação e 

comunicação é a exclusão digital, o significado desse conceito se diz a respeito à parte da 

sociedade ou indivíduos que ficaram à margem do uso das tecnologias da informação e 

comunicação. 

  Pode-se dizer que a relação entre exclusão digital e pobreza é proporcional. O 

crescimento e o desenvolvimento rápido das tecnologias estão mudando lentamente esse 

quadro, pois mesmo as pessoas consideradas pobres tem algum aparato tecnológico em casa, 

como televisor ou computador com acesso a internet, mas isso não atinge toda a sociedade 

existem pessoas ainda que não têm acesso a esses serviços. Politicas públicas de inserção 

dessas tecnologias nas escolas podem ser a porta de entrada para essas crianças ou 

adolescentes que não tem acesso em casa terem acesso na escola, assim ajudando a inserir na 

sociedade contemporânea ou como alguns autores denominam “sociedade da informação”. 

A reflexão acerca da educação e tecnologia nos levou a investigar como essa 

relação está presente em uma escola pública do Distrito Federal 
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CAPÍTULO 2 

 

Este capítulo registra a pesquisa com o tema tecnologias na educação 

desenvolvida no projeto 04 fase 02 do estágio supervisionado, espaço curricular obrigatório 

no curso de Pedagogia. Trata-se de mostrar como a tecnologia tem sido inserida na escola 

pública. 

 

 

SOBRE A PESQUISA 

O objetivo da seguinte pesquisa é saber como a tecnologia está inserida na escola, 

como ela tem sido utilizada e como os professores e estudantes a utilizam no espaço 

curricular. A pesquisa foi realizada com 28 professores que se encontram nas escolas da rede 

pública do Guará II. 

LOCAL DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas do Guará II. As escolas são de 

educação infantil e ensino fundamental. A primeira escola foi a escola classe 06 do guará II e 

a segunda escola foi escola classe 08 do guará II. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Foram aplicados 28 questionários para analise quantitativa com questões 

objetivas. Foi feita também uma pesquisa qualitativa para saber a opinião do professor de 

forma mais completa em relação as tecnologias. O questionário tem como objetivo nortear a 

pesquisa, dar uma ideia sobre as hipóteses e teorias levantadas no primeiro capitulo e observar 

se elas afirmam ou negam o que se pretendia inicialmente. As hipóteses citadas no referencial 

teórico como por exemplo: influências das tecnologias, recepção dos professores frente as 

essas tecnologias e o aprendizado dos alunos com o uso dos aparatos tecnológicos. 
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SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os sujeitos da pesquisa, contou com 28 professores de escolas da rede pública 

do Guará II. A escolha desse sujeito para a amostra foi devido à ligação direta que esses 

profissionais têm com os alunos, mediando seu aprendizado através das novas técnicas 

permitidas pela tecnologia.  

 

INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

O questionário busca saber como os professores fazem o uso das tecnologias em 

sala de aula, através dos instrumentos que eles utilizam pode-se perceber se ele é mais 

conservador ou moderno. Também se pode perceber isso no modo em que ele busca suas 

informações. 

Questões foram levantadas: como a tecnologia está presente no espaço escolar? 

Será que há uso dos computadores? Há suporte para que os alunos aprendam a lidar com as 

ferramentas tecnológicas? E os professores têm conhecimento tecnológico para aplicar no 

ensino? Qual a opinião do professor em relação ao aprendizado do aluno com essas 

tecnologias? Foi realizado também uma pesquisa qualitativa com questões abertas e com 

respostas mais completas.   

O questionário busca saber também sobre a posse do material tecnológico com o 

objetivo de saber se a escola contribui com o fornecimento de material tecnológico usado em 

sala de aula.  

Outras questões revelam o principal objetivo que era saber sobre o olhar do 

professor sobre o real aprendizado que os alunos têm diante do contato com essas tecnologias. 

O foco de algumas questões do questionário foi saber quanto a experiência do 

professor com essas tecnologias, sua didática, o retorno dos alunos, o conhecimento do 

professor sobre a área tecnológica. 

Os questionários se encontram no trabalho, no tópico ANEXOS. 
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ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

 Na seguinte pesquisa que foi feita, a quantidade de professores do sexo 

feminino é maior com 71,42 % e os professores do sexo masculino ficando com 28,58%, 

assim demonstrando que o número de mulheres na docência é bem mais elevado. 

 

 

 

No gráfico referente ao uso do computador é apresentado o que foi proposto nos 

capítulos anteriores que é a relação professor/tecnologia e aluno e seus questionamentos. A 

primeira abordagem da pesquisa foi se eles faziam uso do computador 93% disseram que sim 

  
28,57% 

 71,43% 

Sexo 

Masculino (8 pessoas)

feminino ( 20 pessoas)

93% 

 7% 

Uso do computador 

Sim (26 pessoas)

Não (2 pessoas)
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e 7% disseram que não, se deduz que a maioria dos professores tendo contato com esta 

ferramenta, onde eles se atualizam ou acompanham as exigências do mercado e estão 

inseridos de alguma forma nas diversas tecnologias existentes. Os professores entrevistados 

relataram que utilizam mais de uma forma para buscar informações, como por exemplo, 

livros, jornais, artigos publicados dentre outros materiais usados para a pesquisa.  

 

 

 

Foi perguntado se eles faziam o uso dessas tecnologias em sala de aula e 89% 

responderam que sim e 11% responderam que não, concluindo assim que as tecnologias estão 

presentes nas salas de aula. 

89% 

11% 

Uso da tecnologia em sala 

Sim (25 pessoas)

Não ( 3 pessoas)
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Os entrevistados foram abordados com a seguinte pergunta: com que frequência 

você faz uso de tecnologia dentro de sala de aula e a resposta mais assinalada foi 

frequentemente com 50%, logo em seguida vem a resposta sempre que possível com 25%, 

raramente e nunca ficaram com os outros 25%. 

 

 

 

 

Outro questionamento foi saber se a escola dava suporte em relação às tecnologias 

apresentadas em sala de aula ou se o material era próprio do professor ou mesclava entre as 

duas opções. Os dados apresentaram que 61% dos professores usavam o material da escola e 

4% 

21% 

50% 

25% 

Frequência do uso das tecnologias em sala 
da aula 

Nunca (1 pessoa)

Raramente (6 pessoas)

Frequentemente (14 pessoas)

Sempre que possivel (7
pessoas)

11% 

61% 

28% 

Material tecnologico da escola ou pessoal 

Próprio (3 pessoas)

Pertence a escola (17 pessoas)

Pertencem a escola e utilizo
material próprio (8 pessoas)
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que apenas 11% usava o próprio material, pois alguns recursos que a escola disponibilizava 

eram antigos e que 28% usavam os dois tanto da escola como o próprio material. 

 

 

 

 

 

O gráfico acima mostra que os alunos que tem o contato com a tecnologia pode 

desenvolver melhor a comunicação e a interação em sala de aula e que o aluno pode 

desenvolver seu lado cognitivo de realizar a atividade mais facilmente. Observa-se então que 

os professores têm opiniões parecidas em relação ao desenvolvimento dos alunos com o uso 

dessas tecnologias em sala de aula. 

11% 

64% 

14% 

11% 

Como a tecnologia influencia o 
desenvolvimento do aluno 

Nada (3 pessoas)

Facilidade de se comunicar, mais
participativo na aula (18 pessoas)

Consegue fazer mais de uma
atividade em um dado momento
(4 pessoas)
Diminui o tempo para realizar as
tarefas em sala (3 pessoas)
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A seguinte pergunta da pesquisa pode gerar uma polêmica em relação ao 

aprendizado e os aparatos tecnológicos aplicados em salas de aula. Percebe-se que 61% dos 

professores acham que os alunos aprendem mais que os alunos que não tinham o mesmo 

contato com as tecnologias que os alunos têm hoje, mas esse é um assunto bem complexo, 

pois mesmo tendo esses dados, vejo que tem que se informação e conhecimento, pois os 

alunos de hoje podem ter maior facilidade ao acesso da informação, mas caso os 

procedimentos para o acesso a essa informação e o devido processo metodológico não seja 

correto, essa informação não servirá de nada para esse aluno e isso só tornará mais um 

problema da educação, onde o aluno terá várias informações e nenhum tipo de conhecimento 

para a interpretação e aprendizado das informações obtidas, com seleção crítica do que 

devemos absorver. 

 

61% 

39% 

Você acha que os alunos de hoje aprendem 
mais do que os alunos de 15 anos atrás 

Sim (17 pessoas)

Não (11 pessoas)
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O gráfico acima apresenta a influência das tecnologias nas metodologias aplicadas 

em sala de aula pelos professores e mostra que a maioria dos professores tiveram que adaptar 

de algum modo sua metodologia de ensino, mostra-se que 79% dos entrevistados tiveram 

mudanças no seu modo de ensinar e que apenas 21% não sentiram influência das tecnologias 

nas salas de aula 

PESQUISA QUALITATIVA  

A seguinte pesquisa foi realizada com a professora que leciona para as séries 

inicias e que mostrou um grande interesse em realizar a entrevista pelo tema sugerido. 

A abordagem inicial da pesquisa foi quanto à relação da entrevistada com a 

tecnologia. A pesquisa estruturada e gravada foi realizada na casa da professora por opção da 

própria, e esta tem 29 anos e leciona para o ensino fundamental; ela é graduada em pedagogia. 

O primeiro contato com o computador e seu uso foi na Faculdade, onde fez seu primeiro e- 

mail começou a digitar os trabalhos acadêmicos, começou a conhecer e mexer na internet e 

mesmo assim ficou um tempo razoável sem um computador pessoal, usava muito o 

laboratório de informática da academia, porém conseguiu ter sua própria máquina na reta final 

de seu curso, quando o trabalho final foi requerido, a monografia. 

Neste momento da entrevista foi focado o uso da tecnologia em sala de aula. 

Observa-se  que a reciclagem e a busca dos conhecimentos dessa professora se deu por meio 

79% 

21% 

Seu modo de ensinar teve mudanças com as 
tecnologias 

Sim (22 pessoas)

Não (6 pessoas)
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de uma busca pessoal que foi um seminário que teve na própria escola em que trabalha, mas 

essa atualização de saberes também pode acontecer em cursos específicos, conferências, 

intercâmbio, palestras e também na formação continuada do professor, e aqui cabe o interesse 

do sistema educacional por querer prover cursos de tempo curto que capacite e adeque o 

professor para a utilização das ferramentas tecnológicas atuais, com o intuito de motivar todo 

o corpo da docência ativa. 

A professora relata que o uso que faz das tecnologias em sala é de fato limitado, 

pois algum desses aparatos é pessoal e que a escola possui uma sala de informática, mas 

funciona parcialmente, pois os próprios professores que quiserem usar a sala devem eles 

mesmos realizar a atividade, mas como a maioria dos professores não o domínio necessário 

para isso a sala fica parada a maioria do tempo. Cabe ressaltar que a escola nesse caso impede 

muito o crescimento pedagógico dos professores, e a qualidade da aula desses alunos fica 

prejudicada, ela até tem suporte físico adequado e mesmo assim não está ativa, por isso acaba 

limitando as possibilidades da comunidade escolar em ter contato e familiaridade com os 

recursos tecnológicos, para alguns sendo a única via de possível uso, e acaba sendo apenas um 

investimento obsoleto, uma vez que as formas como se dão as tecnologias estão sempre em 

constantes mudanças. 

A entrevistada sempre incentiva seus alunos a usarem as tecnologias, por ver 

importância nelas, ela diz: “estamos encaminhando esses meninos ao mercado de trabalho, 

para a faculdade, pois a faculdade que fiz não é a mesma de hoje, sempre estão requisitando 

mais trabalhos digitados, muitos empresas buscam um funcionário que saiba lidar com a 

informática”, em sua fala percebe se a necessidade desse tipo de saber, devido a demanda 

crescente na sociedade. E até esse conhecimento não está fechado, a gente aprende com a 

prática, usando o computador com frequência podemos nos tornar hábeis em certas 

funcionalidades, como digitar rápido, fazer boas buscas na internet com fontes seguras, usar 

várias ferramentas e programas disponibilizados gratuitamente na internet, temos uma gama 

de opções que podemos explorar a partir das tecnologias, muitas coisas podemos aprender 

quando temos computador e internet.  

A pesquisa se finaliza na perspectiva da tecnologia no cenário educacional. Para a 

professora a tecnologia é o futuro, os jovens são mais abertos e se adaptam facilmente aos 

métodos modernos, o ponto negativo que a entrevistada explana é sobre o não acesso das 

tecnologias, principalmente do computador e internet, e ainda coloca que cabe ao professor 
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conscientizar seus discentes de que a internet não serve somente para jogos, bobagens, redes 

sociais de forma empobrecida e sim que as tecnologias podem ser usadas para a 

aprendizagem, estudos, postar conteúdos relevantes, no caso do blog quando bem elaborado o 

aluno se torna a ponte para o conhecimento, divulgador de saberes, e até pode alcançar 

abrangência internacional. Ela pontua um exemplo: Uma escola do Guará aqui no DF, 

colocou uma tecnologia na escola para controlar a frequência do aluno, e esta é viável por seu 

preço e efetividade, custa apenas oitocentos reais e os pais são avisados por mensagens 

enviadas para telefone móvel da não presença do seu filho na escola, assim os pais podem 

impedir eficazmente o abandono intelectual ou evasão escolar do filho, enfim a professora 

enfatiza que não tem como fugir das tecnologias, é o que corrobora e predomina  na sociedade 

atual com força cada vez maior, e também aponta cada vez mais o crescimento e 

profundidade de propagação dessa área. 

Portanto, a tecnologia influi no modo de aprender do aluno, porque eles têm mais 

vias para fazer pesquisas, pode construir o conhecimento de forma mais autônoma, existe a 

possibilidade de entregar as tarefas por plataformas tecnológicas. Se ganha gradualmente a 

familiaridade e domínio dos recursos online e por consequência o discente pode alavancar 

potencialidades de acordo com o uso e frequência que faz das tecnologias. E a partir disso 

temos outros desdobramentos, como controlar e fiscalizar o efeito cola e copia, os crimes 

virtuais, e muito conteúdo de bobagem e perigo que a internet oferta, aqui cabe a educação 

conscientizar o uso assertivo das tecnologias. A disseminação da tecnologia na aula depende 

muito da escola como um todo e a didática ou método de ensino- aprendizagem usada pelo 

professor, temos algumas denúncias relatadas nessa pesquisa, como o laboratório montado 

fisicamente e contudo não funciona; essa escola pública carece de profissionais capacitados 

que trabalhem e desenvolvam o conhecimento tecnológico na comunidade escolar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluindo este trabalho é verificado que há uma teorização de diversos autores 

em relação ao tema proposto. Observa-se que as opiniões em relação ao tema prevalecem na 

positividade em relação ao uso dessas ferramentas em sala de aula, mas existem algumas 

teorizações sobre o mau uso dessas ferramentas. A parte teórica deu base para a pesquisa de 

campo, ou seja, norteou as perguntas para que se levantasse o questionamento real das 

tecnologias em sala de aula. 

Sendo assim a pesquisa serviu para confirmar o que foi proposto na base teórica, 

ou seja, os professores e alunos estão cada vez mais envolvidos com as tecnologias e isto esta 

comprovado em sala de aula de acordo com a realidade e as experiências colocadas, mas ao 

mesmo tempo alguns professores sentem dificuldades em manusear essas tecnologias e não 

aplicam de maneira correta. 

Observa-se segundo a pesquisa que a tecnologia influencia no aprender do aluno 

com técnicas e ações que dinamizam a didática do professor e facilita a comunicação com os 

alunos, de forma mais atrativa que a convencional, como por exemplo, a apresentação de 

slides com figuras e vídeos. 

Através dessas metodologias utilizadas teve-se a constatação de que os 

professores têm conhecimento tecnológico de variados níveis e com diversas estruturas 

educacionais e que ao seu modo transmitem esse aprendizado a seus alunos. Todos afirmam 

que só tende a aumentar o uso das tecnologias com a relação à educação. Acreditam que daqui 

pra frente cada vez mais os alunos estarão inseridos e terão pleno acesso a esses recursos. 

Passando da vertente do referencial teórico sobre a era informatizada permeando por 

tecnologias requeridas para atender o econômico, político, se coloca agora no campo 

educacional, a tecnologia como tendência forte e gradual, com isso a ultrapassagem das 

técnicas convencionais para as modernas, e essa passagem suscita a critica mais comum que é 

sobre o uso seguro e qualitativo dos recursos tecnológicos usados pelos alunos, e sobre essa 

apropriação do conhecimento das informações que a internet disponibiliza. 

Pretendi buscar nesse trabalho minhas inquietações sobre o tema citado, pois 

desde o meu ingresso no curso de pedagogia o assunto sempre me intrigou, pois eu usava tais 

ferramentas apenas para entretenimento e depois que ingressei na universidade observei que 
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tal ferramenta seria usada frequentemente nas disciplinas cursadas em todos os níveis desde 

troca de e-mails até provas realizadas através de plataformas. 

O trabalho me esclareceu várias duvidas em relação ao tema e me mostrou o 

verdadeiro papel da tecnologia inserida na educação. Pude verificar a preocupação de alguns 

entrevistados em relação ao tema e isso mostra que o assunto pode ser de fato complexo, mas 

a meu ver, depois dessa pesquisa vejo que o assunto pode ser tratado de forma bem menos 

complicada do que alguns docentes imaginam. 
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TERCEIRA PARTE 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 
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PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

 

O trabalho realizado pelo docente se torna um desafio diário, pois essa profissão 

tão importante e pouco valorizada tem que lidar com as novas demandas e novas 

necessidades. Tem que estar preparado para integrar o campo escolar sempre observando o 

que acontece no social, para não transformar o ensino algo maçante e monótono. Vejo que 

essa profissão requer transformação continua para que o ensino se torne cada vez melhor. É 

nessa perspectiva que buscarei realizar meus objetivos, ou seja, sempre buscarei realizar o 

trabalho docente da melhor forma naquele determinado contexto. 

Vejo que minha formação atingiu apenas um estágio dos vários estágios que estão 

por vir, pois para que o professor ofereça um trabalho de qualidade, deve ele sempre estar em 

sincronia com seus estudos e com a demanda da sociedade e do contexto ali inserido. Por isso 

é necessário continuar desenvolvendo pesquisas, estudando, aprimorando meus 

conhecimentos para que assim possa realizar não só o meu trabalho, mas também contribuir 

para uma sociedade melhor. Tive essa experiência na própria Universidade de Brasília, pois 

ali observei os vários professores que encontrei na minha graduação, sempre buscando, 

pesquisando, realizando trabalhos sensacionais, como a professora Dra., Sônia Marise, onde 

ela realiza vários trabalhos junto a comunidades e que ela sempre está tanto ensinando como 

aprendendo com toda essa relação. 

Observo também que o aprendizado não é algo estagnado e sim algo em processo 

continuo de transformação e isso vai me nortear não só nos meus trabalhos realizados, mas 

também como na minha vida pessoal e toda minha jornada que tenho pela frente. 
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Formulário de pesquisa 

 

 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA- Faculdade de Educação 

Prezado (a) Professor (a), 

Este questionário não é identificável, por isso sinta-se à vontade para respondê-lo da forma 

mais sincera possível.  

Este instrumento é usado para o levantamento de dados para uma pesquisa com o tema: o uso 

da tecnologia na sala de aula e seu aproveitamento por parte dos alunos. 

Para tanto, solicito sua colaboração. 

Desde já agradeço; 

Aluno 8º semestre de pedagogia 

 

1-Sexo: 

(    )Feminino    (    )Masculino 

 

2-Idade:__________________ 

 

3-Você faz uso do computador? 

(    )Sim     (    )Não 

4-Como você realiza sua busca por informações? 

(    )Livros 

(    )Sites da internet 

(    )Jornais 

(    )Outros 

 

5-Dentro de sala você faz uso de algum tipo de tecnologia? 

(    )Sim     (    )Não 

5.1-Se sim, quais?  

(    )Videocassete 

(    )DVD 
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(    )Blu-ray 

(    )Smart Board(tela interativa) 

(    )TV 

(    )Computador 

(    )Retroprojetor 

Outros:__________________________________________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

5.2-Se não, por quais motivos? 

(    )Não possuo  meios/instrumentos para esse trabalho 

(    )Não tenho afinidade com determinadas tecnologias 

(    )Por opção pessoal. 

 

6-Com que frequência você faz uso de tecnologia dentro de sala de aula? 

(    ) Nunca 

(    ) Raramente 

(    ) Frequentemente 

(    ) Sempre que possível 

 

7-Esse material é seu ou cedido pela escola? 

(    )Próprio    (    )Pertence a escola  

 (   )Os dois, pertence a escola e também utilizo de matérias próprios. 

 

 

8- Com a tecnologia o que muda no aprender do aluno? 

(    )Nada 

(    )Facilidade de se comunicar, mais participativo na aula. 

(    )Consegue fazer mais de uma atividade em um dado momento. 

(    )Diminui o tempo para realizar as pesquisas, trabalhos. 

Outros: _____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

9- Você acha que o aluno hoje aprende mais do que o de quinze anos atrás? 

(    ) Sim  (    ) Não 

 

10- Seu modo de ensinar teve mudanças com essas tecnologias? 
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(    ) Sim     (    ) Não 

 

11-Em sua experiência escolar, quais são os instrumentos que motivam o aluno a 

aprender? 

(    )Livros, Revistas e Jornais 

(    )Vídeos      

(    )Computador 

(    )Atividades extraclasse como museus e teatros 

(    )Apenas a didática do professor é suficiente pois o próprio já torna, cada um ao seu modo, 

a aula atrativa. 

 

 

12- Qual o retorno do aluno diante do contato com a tecnologia usada em sala? 

(    )Ele está mais disperso, os outros sites(jogos, redes sociais) impossibilitam o rendimento 

na matéria. 

(    )Ele está mais interativo e dinâmico, mais interessado e traz novas informações para 

dentro de sala. 

 (    )Ele está mais participativo pois a internet dinamiza o trabalho. 

(    )Não uso tecnologia em sala. 

 

 

 

 

ENTREVISTA QUALITATIVA 

O objetivo é saber do aproveitamento dos recursos tecnológicos na educação. 

BLOCO I :Sua relação com a tecnologia 

Idade: 

Sexo: 

Qual é a formação do professor?  

Como foi a sua experiência acadêmica? 

Pergunta inicial: Como se deu seu inicio com a tecnologia? 

-Como aprendeu a usá-la? 

-Fez algum curso? 

-Algo em especial o motivou? 

-Como foi sua experiência inicial? 

O que se espera: Experiências pessoais 
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BLOCO II: Uso em sala de aula 

Pergunta inicial: como você usa a tecnologia em sala? 

-você vê real importância da tecnologia para a aula? 

-os recursos tecnológicos de que você dispõe são suficientes? 

-há suporte técnico, físico e administrativo para que você faça uso desse recurso (você 

mesmo)? 

O que se espera: resposta sincera sobre o que realmente o entrevistado vê da aplicação da 

tecnologia. 

Se há contato direto do professor na montagem e no uso dos aparelhos, pois quanto maior o 

contato direto mais aumenta sua habilidade com certos aparelhos, tornando mais frequente seu 

uso. 

BLOCO III: Familiaridade do aluno com a tecnologia 

Pergunta inicial: A maioria dos alunos lida facilmente com o uso de tecnologias? 

-alguns apresentam ou têm dificuldades? 

-como você desenvolve o aprendizado aparado por esses novos recursos? 

-nota se empolgação na hora que você se propõe a usá-los? 

O que se espera: Saber o quanto o professor observa a relação aluno-tecnologia, se em alguns 

trabalhos ele vê que alguns alunos não têm acesso a internet, ou que alguns só têm a 

habilidade para jogos e redes sociais não lidam de modo esperado com trabalhos formais 

(como pesquisa, formatação adequada e etc.)  

BLOCO IV: Retorno dos alunos 

Pergunta inicial: você percebe mudanças no aprendizado dos seus alunos com o uso de 

tecnologias? 

-você notou pontos negativos? 

O que se espera: Real aplicação da tecnologia e seu retorno e aproveitamento por parte do 

aluno 

BLOCO V: Perspectivas para o futuro 

Pergunta inicial: A tecnologia proporciona crescimento? 

 

- De qual tipo: social, intelectual, econômico,  modismo (Lei de mercado), político ou outro? 

Especifique.   

 

- Como você vê o futuro da tecnologia na educação? 
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-No Campo educacional qual deve ser a finalidade da tecnologia, a que serve e para quê? 

 O que se espera: Visões sobre o que a tecnologia acrescenta para o aluno como cidadão. 

 


	A seguinte pergunta da pesquisa pode gerar uma polêmica em relação ao aprendizado e os aparatos tecnológicos aplicados em salas de aula. Percebe-se que 61% dos professores acham que os alunos aprendem mais que os alunos que não tinham o mesmo contato ...

