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RESUMO 
 

Este trabalho aborda assuntos relacionados ao uso das ferramentas tecnológicas 

atreladas ao ensino nas escolas públicas, com foco no Ensino Fundamental. Ele 

está dividido em três capítulos: Tecnologias: Surgimento e Concepções, 

Tecnologia na Educação e Resultados e Discussões de Dados. Levando em 

consideração a importância das Tecnologias de Comunicação e Informação 

(TICs), no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da geração atual e de 

que forma esses avanços são abordados e aceitos por professores, vários autores 

são citados durante este trabalho entre eles Garcia (1992); Moran (2009) e Freire 

(1992), autores esses que são colocados como exemplos, de como a tecnologia 

vem tomando grande proporção nas escolas e a importância dessas tecnologias 

para o ensino e a aprendizagem dos alunos na atualidade. Após a revisão 

bibliográfica, e entrevista com professoras de escola do município de Garanhuns, 

realizou-se a análise do conteúdo com os dados da pesquisa, chegando assim ao 

resultado sobre as possíveis dificuldades encontradas em relação ao uso das 

ferramentas tecnológicas no âmbito educacional. 

Palavras chave: Tecnologia, Ensino Fundamental e Professores.  

  



 
 

ABSTRACT 
 

This paper discusses issues related to the use of technological tools tied to 

teaching in public schools, with a focus in Elementary Education. It is divided 

into three chapters: Technology: Emergence and Concepts, Technology in 

Education and Discussion of Results and Data. Taking into consideration the 

importance of Information and Communication Technologies (ICT) in the 

teaching and learning of students of the current generation and how these 

advances are discussed and accepted by teachers process, several authors are 

cited for this work among them Garcia (1992); Moran (2009) and Freire (1992), 

these authors that are placed as examples of how technology is taking large 

proportion in schools and the importance of these technologies for teaching and 

learning of students today. After the literature review, and interviews with 

teachers at school in the municipality of Garanhuns, held a content analysis with 

survey data, thus arriving at the result on the difficulties encountered in relation 

to the use of technological tools in the educational field. 

Keywords: Technology, Elementary Education and Teaching.  
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

A educação básica é o começo de todo o pensar educacional do aluno, onde 

ele começa a formar o conhecimento, a entender onde vive e o porquê de tudo, 

porque deve-se aprender tais matérias, como serão usadas na sua vida. É a 

construção e busca do conhecimento, a capacidade de abstração, o 

desenvolvimento do pensamento, da criatividade, das curiosidades, de 

comunicar-se, ou seja, a preparação para o mundo começa nos primeiros anos 

escolar como mencionado por (TIMBOÍBA; RIBON 2011). 

É baseado em como as inovações tecnológicas tem fundamental 

importância na sociedade atual, que esse trabalho foi realizado, pois em tempos 

de Tecnologias de Informação e Comunicação que se vive. Junto a essas novas 

tecnologias surgem novos desafios pedagógicos para as escolas, os educadores 

precisam aprender a gerenciar vários espaços e a integrá-los de forma aberta, 

equilibrada e inovadora.  

Segundo Demo (2009) “A aprendizagem tecnologicamente correta 

significa aquela que estabelece com tecnologia a relação adequada no sentido de 

aprimorar a oportunidade de aprender bem”. Isso implica dizer que para uma 

educação inovadora necessita-se de uma proposta educacional aberta, assim é 

necessário que os professores aprimorem-se de tais ferramentas tecnológicas, 

criando uma melhor concepção de mundo para os alunos, desta forma, 

contribuindo no processo ensino e aprendizagem, promovendo e facilitando a 

interação entre o conhecimento e a construção de autonomia. 

  Portanto, o uso da tecnologia na educação pode ser uma ferramenta 

significativa, trazendo a necessidade do educador como mediador do 

conhecimento ir em busca de uma metodologia interessante. De acordo com a 

realidade que está inserida é relevante que os educadores utilizem novas 

tecnologias no processo de ensino para que não sejam ultrapassados pelas 

informações e assim permaneçam estagnados frente às inovações tecnológicas.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar o significado da tecnologia como 

um todo, fazendo uma reflexão sobre como as Tecnologias da Informação e 

Comunicação tem grande representação para atual sociedade, e como é defendido 
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o uso dessas inovações tecnológicas no ensino e aprendizagem dos alunos da nova 

geração, baseado na fala de alguns autores. Enquanto que nos objetivos 

específicos, buscou-se analisar o que representa essas inovações tecnológicas 

para os professores, sendo esses, os principais responsáveis para o uso dessas 

tecnologias em sala de aula.  

Este trabalho é descrito como uma pesquisa exploratória de cunho 

bibliográfico, e de caráter qualitativa. De acordo com Richardson (2012) “A 

abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, 

justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de 

um fenômeno social”. 

Situações em que se evidencia a necessidade de substituir 
uma simples informação estatística por dados qualitativos, 
isto se implica, principalmente quando se trata de 
investigação sobre fatos do passado ou estudos referentes 
a grupos dos quais se dispõe de pouca informação, 
(RICHARDSON, 2012, p.80).  

 

A forma de lidar com tecnologia no âmbito educacional não depende 

apenas do docente, discente e escola, mas sofre muitas influências de cunho 

social, pois afeta de uma forma geral a sociedade, ou seja, tudo que envolve 

educação está ligada diretamente em como a sociedade se organiza, de modo que 

as inovações tecnológicas também são de interesse e fazem parte da sociedade 

como um todo. 

Este trabalho está organizado em três capítulos, o primeiro capítulo traz 

um pouco do que é tecnologia, seu surgimento e concepções enfatizando a 

importância da tecnologia para a sociedade desde o seu surgimento; o segundo 

capítulo trata do uso das tecnologias na educação, com base no início das 

tecnologias para o ensino no Brasil de que forma esse trabalho vem sendo feito e 

aceito pelos professores na atualidade; o terceiro capítulo é discutido os 

resultados da análise do conteúdo das entrevistas feitas com professoras em 

relação ao uso de ferramentas tecnológicas no Ensino Fundamental do município 

de Garanhuns-PE. 
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2. TECNOLOGIAS: SURGIMENTO E CONCEPÇÕES 
 

Sabe-se que o termo tecnologia não foi criado há pouco tempo, já vem 

sendo utilizado pelo ser humano de formas diversas desde o século passado, 

apesar, que é na atualidade que o nome “tecnologia” vem tomando espaço na 

sociedade e se tornando em total evidência no século em que vivemos.  

 

2.1. CONCEPÇÕES 

 

A palavra “tecnologia” vem do grego (techné e logos) é usada desde o 

início do século XX e para ser definida deve-se esclarecer inicialmente que 

tecnologia não deve ser confundida com técnica, pois técnica, ao contrário de 

tecnologia é tão antiga quanto o homem, por exemplo, o homem ao produzir fogo 

ou construir armas estava utilizando uma técnica, porém, a partir da técnica 

algumas tecnologias foram criadas (ABIKO 2003).  

 Já a tecnologia, foi definida por Vargas (1994), como solução de 

problemas técnicos por meio de teorias, métodos e processos científicos, algo que 

tenha de alguma forma maior funcionalidade em realizações e agilidade nas 

tarefas que o ser humano naquela época ou na situação atual precisasse. Entende-

se que o objetivo da tecnologia é facilitar as necessidades ou dificuldades que a 

sociedade tenha, e a possibilidade de viver sem os recursos tecnológicos seja ele 

qual for, se torna de certa forma impossível pra geração atual. 

Nesse sentido, pode-se afirmar a fundamental importância de todas as 

formas de tecnologias para o homem na atualidade, tendo como certeza que a 

tecnologia evoluiu junto com homem, ou seja, evoluiu devido a necessidade que 

a sociedade tinha, seja ela em uma tecnologia simples para uso doméstico ou uma 

tecnologia de grande relevância para toda uma sociedade, como a comunicação 

entre sociedades. 

 Nesse contexto chegamos às tecnologias atuais, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, o que de nenhuma forma pode passar despercebido 

e é de total importância para a sociedade como um todo, (VIEIRA 1998).  
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2.2. CARACTERÍSTICA E CONTEXTO 

 

Quando falamos em tecnologia, logo destaca-se os celulares e todas as 

funcionalidades que hoje esse aparelho possui, não se pensa no primeiro celular 

que foi criado, da mesma forma não pensa-se que tudo ao nosso redor consiste 

de tecnologia, em casa, no trabalho, na escola, na rua e no hospital. 

Todos os lugares estão rodeados por tecnologia e na maioria das vezes só 

funcionam por conta da tecnologia criada pelo homem, não só são as Tecnologias 

de Informação e Comunicação, que podem ser definidas como tecnologia da 

evolução. Quando para-se para rever o modelo de vida há algumas décadas atrás, 

e como a sociedade vive na atualidade, seria provavelmente impossível pensar 

que a sociedade de hoje poderia viver com as tecnologias de décadas atrás, com 

isso pode-se afirmar que cada geração deu início a alguma inovação tecnológica 

de acordo com a necessidade da sociedade existente, (CASTELLS 1999). 

 Assim, percebemos que o ser humano se torna cada vez mais dependente 

da tecnologia de tal forma que não se pode imaginar o mundo sem esses meios 

tecnológicos, como viveríamos sem meios tecnológicos de transportes (carro, 

avião, navio, etc.), meios de comunicação (televisão, aparelho celular, 

computadores, etc.), ciências (diversos aparelhos para tratamentos de doenças, 

métodos científicos para descobrir doenças ou curas, entre tantas outros meios 

científicos que dependem totalmente das tecnologias atuais), os exemplos de 

tecnologias são de certa forma incontáveis, com enorme importância para nossa 

sobrevivência.  

Em relação a todas as tecnologias e como não nos adaptaríamos na atual 

realidade da sociedade sem essas ferramentas ou qualquer meio tecnológico que 

possamos levar em consideração, pode-se destacar mais uma vez as Tecnologias 

de Informação e Comunicação. Com grande influência em todas as áreas como já 

foi dito, está também com enorme destaque como algo que deve ser usado para o 

ensino nas escolas, que essas tecnologias sejam adaptadas a metodologia de 

ensino utilizada, (FREIRE 1992). 

 Diante do mundo tecnológico que se vive, os alunos respiram essas 

tecnologias, assim necessitam começar a lidar com a utilização das ferramentas 

tecnológicas em sala de aula, pois as crianças da atualidade de forma que já 
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nascem no meio de uma sociedade de inovações tecnológicas, cada vez mais 

crescente precisam adaptar-se, pensar e aprender, junto ao que essas inovações 

tecnológicas representam para estes. Desta forma, tornar-se necessário que a 

metodologia de ensino esteja atrelada a realidade da sociedade, seja ela de cunho 

tecnológico ou outra realidade que a sociedade viva e que necessite que o homem 

deva adaptar-se, (VALENTE, 1993). 

 Desta forma nada é mais provável que as crianças possam adaptar-se a 

essa sociedade e serem educadas com a utilização de ferramentas tecnológicas, 

seja em casa ou no âmbito escolar, diante dos benéficos que as ferramentas 

tecnológicas trazem para qualquer meio atual, se torna grande aliada para o uso 

na educação escolar, (PRADO, 2001). 

 A mudança ou inovação tecnológica cada vez mais visíveis são de grande 

importância, de forma como já foi dita que o homem atual não se adaptaria ao 

mundo sem tecnologia, porém não se pode deixar de lado, apesar de todos os 

benefícios evidentes que a tecnologia proporciona, existem também os problemas 

causados por esses avanços tecnológicos voltados para as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, (BAZZO, 1998). 

A tecnologia possibilita diversos benefícios que estão à disposição do 

homem como também diversos perigos. Da mesma forma que existe o lado 

positivo do uso das tecnologias, também existe o lado negativo por conta da 

dependência do uso desses meios tecnológicos, o ponto negativo mais discutido 

em relação as tecnologias de informação e comunicação é o comportamento 

humano, (FREIRE, 1968). Como as pessoas estão agindo diante dessas 

mudanças, esta adaptação do homem à tecnologia tem sido de tamanha 

proporção que ele deixa de viver em comunicação física com a sociedade, para 

viver em comunicação somente com o mundo tecnológico, deixando de existir um 

contato presente de um ser humano com outro e se tornando um contado 

totalmente virtual. 

Esse novo comportamento, tem causado também alguns tipos de doenças 

entre elas o sedentarismo e a depressão, pode-se dizer que ambas são por os 

mesmos motivos, as pessoas se habituaram as facilidades e prazeres que essas 

tecnologias trazem para ficarem cada vez mais em casa, assim não praticam 

nenhum tipo de exercício e se alimentam de formar errada, sem sair de casa as 



13 
 

pessoas acabam ficando sozinhas e quando percebem já deixam de fazer parte de 

um ciclo social, do qual participavam, vivem de um contato com a sociedade 

apenas virtual, (ALMEIDA 2009). 

 Esses são alguns problemas dentre outros que vem junto dos avanços 

tecnológicos, outro exemplo que pode ser usado é a comunicação, as notícias em 

tempo real que trazem grandes benefícios de informação a sociedade, algumas 

vezes podem trazer grandes problemas, com a mesma rapidez que as notícias que 

interessam a grande população se espalham, seja por internet ou os canais de 

televisão, também passam notícias que não são reais e que causam grandes 

problemas, pela rapidez que tomam grande proporção. 

Tecnologia é, e continuará sendo algo de maior necessidade para 

qualquer sociedade atual e as que virão provavelmente muito mais tecnológicas, 

por esses e outros motivos que a falta de habilidade ou o não conhecimento do 

homem para essas tecnologias, poderá acarretar em alguns problemas, caso as 

pessoas não acompanhem esse desenvolvimento, ou seja, não sejam preparadas 

para esse desenvolvimento. Sendo assim, a tecnologia por estar presente não 

pode ser algo que possa passar despercebida, ela deve ser levada a compreensão 

de todos, de forma que parte de uma sociedade não se torne ultrapassada. 

 

3. TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
 

A tecnologia começou a ser pensada para educação nos Estados Unidos 

em 1940, visando formar especialista militares durante a Segunda Guerra 

Mundial, com o auxílio de ferramentas audiovisual na Universidade de Indiana, 

logo tornou-se campo de estudo da psicologia na aprendizagem curricular.  

 

3.1. INÍCIO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

 

Começou a ser utilizada por alguns países em décadas atrás, tendo como 

marco inicial do desenvolvimento da informática na educação em 1970, 

realizaram experiências nos Estados Unidos para chegar à conclusão que o uso 
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de computadores nas escolas poderia ser mais econômico e eficaz, (DE PABLOS, 

1998).  

Chegando assim ao Brasil, a tecnologia na educação foi iniciada através 

de programas de rádio em 1941, chamada “escolas radiofônicas” projeto criado 

para Ensino a Distância, principalmente educação de jovens e adultos, logo em 

1950 com o início da primeira estação de TV, foi dado início a projetos voltados 

para educação também a distância, em seguida alguns sistemas de televisão 

educativas começaram a surgir, (ALTOÉ; SILVA 2005).  

Sabendo que o uso das ferramentas tecnológicas atreladas ao ensino, já 

estão sendo trabalhadas há algumas décadas, leva-se em consideração o quanto 

é importante utilizar as ferramentas na metodologia de ensino, da mesma forma 

que é difícil, pois adaptação de ferramentas tecnológicas no ensino e 

aprendizagem, requer entre muitas coisas mudanças e busca de conhecimento. 

Outros trabalhos envolvendo tecnologia e educação iniciados no Brasil, como 

Telecurso 2000 que eram voltados para o ensino a distância, foram realizados 

também pelo telecurso, trabalhos voltados para deficientes visuais como telesalas 

adaptadas, que ressaltam ainda mais os benefícios trazidos pelas tecnologias, 

(BARROS, 2003).  

Foram surgindo projetos como TV Escola com o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), Conselho de Desenvolvimento Nacional e Tecnológico (CNPq) 

surgiu a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) criando assim vários pontos de acesso 

de internet para universidades do Brasil, porém as universidades também já 

tinham conexão com a Rede Bitnet, trabalho feito pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) com um canal vindo dos Estados Unidos, com esses 

trabalhos as pessoas puderam ter maior comunicação entre si em termos 

educacionais, (PRETTO, 2001).  

A utilização de ferramentas tecnológicas para educação, tiveram início 

com poucos recursos e grandes dificuldades para serem realizados, com o 

resultado positivo da utilização desses métodos tecnológicos, trabalhos esses 

inicialmente voltados para as universidades, pouco ainda se tinha para que 

pudesse começar um trabalho com ferramentas tecnológicas voltadas para as 

escolas públicas dos ensinos Fundamental e Médio do país.  
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Hoje o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, como 

ferramenta de apoio ao ensino, se torna lei, A Lei de Diretrizes da Educação 

Nacional n° 9394/96 é clara em relação a necessidade das tecnologias para o 

ensino/aprendizagem, considerando que já no currículo da educação básica deve 

ser colocado o uso de ferramentas tecnológicas, pois o profissional do mundo 

contemporâneo deve ser habituado a inovação tecnológica, para assim interagir 

com o mundo globalizado e tecnológico, (CUNHA; DANTAS, 2013).  

As iniciativas do uso de ferramentas tecnológicas atreladas à metodologia 

de ensino nas escolas do país, parte da necessidade de adaptação do sujeito ao 

mundo em que vive, de forma que o aluno durante o período escolar aprende 

conviver com o que lhe é cobrado perante a sociedade, é preparado para viver 

com as necessidades existentes no mercado de trabalho. 

 Diante do século onde a necessidade do aprendizado tecnológico é 

cobrada por parte da sociedade ao sujeito, torna-se assim necessário a utilização 

de ferramentas tecnológicas na educação atual, já levando-se em consideração a 

importância da existência no currículo escolar de assuntos que abordem o uso 

destas ferramentas em sala de aula, que possam contribuir para o conhecimento 

do aluno em relação aos avanços tecnológicos.  

O modo como esse assunto está sendo tratado no Brasil se torna cada vez 

mais em destaque, seja pela cobrança por parte da sociedade por esses avanços 

na educação ou de algumas partes governantes do país, que já disponibilizam 

algumas ferramentas tecnológicas para muitas escolas que recebem salas de 

informática, lousa digital, aparelhos como Datashow, entres outros. 

Porém não basta só colocar uma variedade e quantidade de aparelhos 

tecnológicos em uma escola, se os professores não souberem utilizar estes meios 

tecnológicos, ou seja, o uso destas ferramentas não auxiliarão os professores 

junto a metodologia de ensino, se não souberem de que forma trabalhar junto a 

essas tecnologias de modo que seja um facilitador e não algo que venha atrapalhar 

o ensino a aprendizagem, desta forma destaca-se que a importância dos 

professores aprenderem utilizar estas ferramentas como auxílio a metodologia de 

ensino utilizada. 

Desde meados de 1990, as escolas públicas do país têm apresentado uma 

ação prioritária pelo poder público, ofertando vários programas para uso do 
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computador e do vídeo na escola.  Como exemplo temos, o projeto “Um 

Computador por Aluno” da (PROUCA) lançada em 2010 espalhou milhares de 

computadores para escolas dos estados federativos do Brasil, (MAIA; BARRETO, 

2012). Ainda levando em consideração que a elaboração de políticas públicas que 

visam a formação de professores para o uso destas tecnologias não mostra tanto 

notoriedade em relação a compra e distribuição desses aparelhos.  

Diante disso, pode-se afirmar que o modo como a tecnologia está 

chegando cada vez mais para alunos de escolas públicas é visível e válido, porém 

o modo como essas ferramentas podem ser atreladas ao método de ensino ainda 

é uma longa caminhada a ser seguida, pois mais uma vez pode-se dizer que o 

problema não seria a falta de ferramenta tecnológica em sala de aula e sim a falta 

de capacitação que não é oferecida para professores poderem fazer uso dessas 

ferramentas, de modo que ajudem a complementar a metodologia de ensino e não 

atrapalhar. 

 

3.2. TECNOLOGIAS NA ESCOLA 

 

Os primeiros anos escolares para o aluno é o momento que se inicia a 

construção do conhecimento escolar, onde começa entender o significado de tudo 

que se ver, e que possa contribuir na sua formação como ser humano, tornando-

se preparado para viver de acordo com os desafios que a sociedade impõe e os 

avanços que possam surgir, ou seja, o sujeito deve estar preparado para saber 

adaptar-se as novidades que podem surgir na sociedade que vive. 

As tecnologias nos ajudam a realizar o que já fazemos ou 
desejamos. Se somos pessoas abertas, elas nos ajudam a ampliar 
a nossa comunicação; se somos fechados, ajudam a nos controlar 
mais. Se temos propostas inovadoras, facilita a mudança 
(MORAN, 2009, p.27). 

 

Com base no que Moran afirma, leva-se em consideração as mudanças 

que as novas tecnologias causam na sociedade, de modo que seja nos primeiros 

anos escolares que as crianças, aprendam a ter uma visão tecnológica em relação 

o que possam ser cobrados por a sociedade, pois como já foi visto a sociedade 

atual vive de mudanças cada vez maiores em ralação aos avanços das tecnologias. 
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A grande dificuldade para que esses avanços tecnológicos possam chegar 

às escolas, seriam a adaptação dos professores para o uso destas ferramentas 

tecnológicas, principalmente no ensino básico, as escolas na grande maioria das 

vezes quando estão adaptadas com equipamentos tecnológicos como lousa 

digital, computadores ou datashow, não são utilizadas por professores por não 

saberem como usar de modo que seja atrativo para os alunos. 

As ferramentas tecnológicas devem ser entendidas como apoio para o 

professor em uma metodologia que possa ser atraente, divertida, atual e de fácil 

entendimento para o aluno, onde possa ser um facilitador para o ensino e 

aprendizagem, principalmente no ensino fundamental que existe maior 

necessidade de prender a atenção de crianças que já são na maioria das vezes 

ativas, criativas e que sempre estão buscando algo que possa ser divertido, que 

seja do seu interesse, caso contrário as crianças perdem o interesse nos assuntos 

abordados. 

A educação de hoje, é intitulada como sendo de fundamental relevância 

saber que mais importante do que aprender é aprender bem, por isso, não basta 

apenas informar-se teoricamente, é preciso sim transformar informação em 

conhecimento e que este conhecimento seja uma pratica constante e contínua, 

para que desta forma a educação aliada ás novas tecnologias que possibilite novos 

horizontes e infinitas descobertas entre o aprender e o aprender bem, (DEMO, 

2009).  

É preciso desenvolver na escola, no professor e no aluno um 

conhecimento tecnológico maior, conhecimento que possa contribuir para o 

aprendizado, a escola de uma forma geral deve-se conscientizar de um modo 

tecnológico, não podendo mais deixar passar os avanços tecnológicos como algo 

invisível, que não poderia ser adaptada à realidade que a escola vive, seja ela de 

ensino fundamental ou médio. Porém, quando o conhecimento voltado pra 

tecnologia, seja trabalhado logo nos primeiros anos escolares do aluno, de certo, 

que esse aluno vai ter menor dificuldade caso se depare com a utilização de 

ferramentas tecnológicas nas séries seguintes. 

O professor é o personagem principal e totalmente necessário, pois de 

nada adianta ferramentas tecnológicas se não existir uma metodologia de ensino, 

na qual essas ferramentas sejam atreladas, a tecnologia tem um valor relativo, só 
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terá importância caso seja adequada para facilitar o alcance dos objetivos e se for 

eficiente para tanto, não se justificam por si mesmas, mas pelos objetivos que se 

pretende que elas alcancem, que no caso serão de aprendizagem, (MASETTO, 

2009) 

Neste sentido, coloca-se o professor por ser o mediador das formas de 

ensino, como ponto chave nesse tomada de iniciativa para o uso das tecnologias 

como facilitadoras no método de ensino, porém na maioria das vezes o professor 

tem iniciativa do uso das tecnologias, mas não sabem de que forma trabalhar e 

em outras vezes alguns professores criam resistência em relação ao uso de 

ferramentas tecnológicas. 

Assim chegamos à formação de professores, a complexidade das tarefas 

do professor atual é exigida uma formação iniciada e continuada totalmente nova, 

este assunto que está sendo cada vez mais discutido e estudado por 

pesquisadores, de como os professores devem ser formados para o presente e um 

futuro cheios de inovações, onde alunos pensam e vivem totalmente diferente de 

alunos de décadas atrás, o professor deve ser aquele que experimenta novos 

métodos de ensino, que se atualiza diante da necessidade do que se é imposto 

pela a sociedade, (GARCIA, 1992). 

Deste modo, entende-se que o professor deveria ser apresentado a 

ferramentas tecnológicas durante sua formação, que seria na sua formação a 

adaptação a essas mudanças e avanços tecnológicos, os professores chegariam em 

sala de aula entendendo e sabendo lidar com o uso das ferramentas tecnológicas 

atrelada a metodologia que poderão utilizar. 

Em tese, essas concepções seriam bastante propícias à 
integração, dos meios técnicos de comunicação e de informática, 
aos processos educacionais, uma vez que a reflexão sobre a 
própria prática “conduz necessariamente à criação de um 
conhecimento específico e ligado a ação, que só pode ser 
adquirido através do contato com prática, pois trata-se de um 
conhecimento tácito, pessoal e não sistemático”. (GARCIA, 1992, 
p.60). 

 

Portanto este conhecimento, só será possível se lhe for apresentado, desta 

forma se o professor durante sua formação tendo oportunidade deste 

conhecimento, da prática em relação a como trabalhar com as ferramentas 

tecnológicas como apoio, provavelmente esse conhecimento será posto em 
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prática durante sua vida profissional como outros aprendizados durante sua 

formação. 

Segundo Perriault (1996), o papel do professor é “chamado a evoluir”, 

quando estiver rodeado de mídias, ele não mais veiculará todo o conhecimento, 

mas ajudará os alunos a assimilá-lo bem, sendo assim o professor deve ser 

preparado durante sua formação para saber lidar e adaptar-se a ao mundo digital 

que já não pode passar despercebido, principalmente para os alunos que 

necessitam assimilar esse conhecimento que lhe é ensinado na escola, com o 

conhecimento que a sociedade oferece. 

 

3.3. POSSIBILIDADES DE USO DAS TECNOLOGIAS 

 

A dificuldade por parte da maioria dos professores, é de que forma podem 

usar tecnologia em suas aulas, em muitas escolas com os projetos governamentais 

são colocadas as ferramentas tecnológicas e juntos desses projetos não são 

destacados de que modo essas ferramentas devem ser usadas. Não são oferecidas 

qualquer tipo de ajuda aos professores em relação ao uso das tecnologias, de 

modo que aprendam a lidar e fazer com o que essas ferramentas possam de fato 

serem usadas para melhoria e adaptação dos métodos de ensino e aprendizagem. 

Umas das ferramentas que possa ser mais destacada no meio de inovação 

e que são de total aceitação por alunos de todas as idades são os jogos digitais, 

cada vez mais são criados jogos digitais voltados para educação, sejam em 

matérias como: biologia, matemática, língua portuguesa entre outras. A geração 

que atual é a que aprende em muitas vezes a se conectar antes de aprender a ler, 

são chamados de “nativos da internet”, ou seja, as aulas expositivas para essa 

geração está se tornando insuficientes, de tal forma que não atingem o sucesso de 

aprendizagem, por isso são indicados trabalhos que favoreçam a interação do 

aluno, (SIQUERIA ,2012). 

Segundo o Professor Luciano Meira (2012), a escola deve colocar no 

centro do desenvolvimento das crianças e jovens, formas que possam priorizar a 

ludicidade na prática docente é usar jogos digitais durante as atividades, pois eles 

trazem grande impacto na aprendizagem de conteúdo específicos. Ainda sobre a 
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importância dos jogos educativos para os alunos é abordado o seguinte 

questionamento: 

Quanto ainda precisamos caminhar para compreender que o 
lúdico deve estar presente nas situações de aprendizagem? Que a 
escola deverias construir um espaço de prazeres? Que devemos 
nos aproximar do universo semiótico dos nossos alunos? 
(ALVES, 2012, p. 5). 

 

Os jogos educativos são criados com a função de serem atrelados a 

metodologia de ensino utilizado pelos professores, o assunto de certa matéria 

abordado pelo professor é passado de uma forma teórica. O jogo seria uma 

contribuição para que o aluno possa entender o conteúdo passado de uma forma 

que ele goste de aprender, seria a parte prática do assunto abortado, desta forma 

os jogos educativos podem ser atrelados a metodologia de ensino, como 

ferramenta de apoio para o professor. 

O jogo exerce um papel importante para crianças, entre outros de 
motivador, fazendo com que ela faça esforço para atingir o 
objetivo estipulado e, como consequência, pode ser parte do 
processo de aprendizagem. Os jogos educativos são criados com 
a finalidade dupla de entreter e possibilitar a aquisição de 
conhecimento (GODINHO, 2004).  

 

Entendo que o professor é o mediador do conhecimento, em âmbito 

escolar e que o jogo educativo digital é uma ferramenta tecnológica dá qual 

possibilita conhecimento e maior interação de assuntos que podemos considerar 

importantes para o aprendizado e convívio no meio social, o conhecimento do 

professor em relação a esse tipo de ferramenta se torna indispensável, diante da 

necessidade que o aluno tem aprender de forma satisfatória e interessante. 

O brincar tem uma função importante na aprendizagem e na 
socialização, pois dessa a criança contrai motivação e aptidões 
que são importantes para sua participação no meio social. Há 
críticos que argumentam que atividades produzem nos jogos são 
irrelevantes ou inconsequentes, que trazem vícios, que tornam as 
crianças antissociais, porém o jogo quando possui determinadas 
características, é um meio de estimular as crianças a vontade de 
aprender com ludicidade (NOBRE et al. 2011).  

 

Neste contexto, pode ser abordado, o Pensamento Computacional, como 

forma de ensino que deveria ser adotada desde os primeiros anos escolares, 

apesar de ser de fundamental importância o pensamento computacional ainda é 
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pouco conhecido e entendido. A cultura do computador não ajuda somente ao 

sujeito aprender, mais oferece uma nova maneira de “aprender à aprender”, é 

uma forma de resolver problemas utilizando fundamentos da ciência da 

computação, (BUNDY 2007; NUNES 2011; WING 2006). 

Para Wing (2006), o pensamento computacional deve ser colocado como 

uma das habilidades intelectuais básicas como aprender a ler e escrever, pois 

promove para o sujeito uma forma de entender o mundo tecnológico e por isso 

deveria ser iniciado nos primeiros anos escolares. Sabendo que o pensamento 

lógico não é só voltado para computação e sim para todas as áreas, para resolver 

qualquer situação estamos usando uma lógica, o pensamento computacional 

desenvolve esta forma de pensar e resolver problemas gerais.  

Desta forma pode-se destacar a importância de ser colocado no currículo 

escolar em especial para escolas de ensino fundamental básico, o Pensamento 

Computacional como uma matéria que possa ser abordada e assim torna-se viável 

a abordagem de ferramentas tecnológicas, como jogos digitais que são os que 

mais destacam-se, diante de outras ferramentas. 

O uso de Computadores, Datashow, Lousa Digital ou Tablets, só poderá 

contribuir para o ensino e aprendizagem se houver uma metodologia onde possa 

inserir essas ferramentas, de forma que contribua para o ensino e não que troque 

o quadro por um datashow e continue com a mesma metodologia, deve existir 

uma forma de ensino atraente, tanto para professor como para aluno. 

O desafio se traduz em aceitar que esses ambientes são 
compostos de um modo próprio de apresentação e representação 
do conhecimento, congregando diversos aportes tecnológicos 
como o informático, o audiovisual e o textual e, com base nisso, 
propor modos de aplicação que respondam às questões e 
necessidades pedagógicas da escola (VASCO, 2008, p.13). 

 

Em relação ao conhecimento que o autor citado refere-se, destacando que 

deve existir uma necessidade do saber pedagógico no âmbito escolar em relação 

ao uso das ferramentas tecnológicas. Como já foi falado é preciso que o professor 

tenha uma didática para utilizar esses meios de ensino, para assim contribuir e 

não atrapalhar a forma de ensino e aprendizagem, podendo ressaltar mais uma 

vez que esse conhecimento deve estar presente na formação de professores. 
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O uso dos meios tecnológicos sejam jogos digitais ou outros meios 

tecnológicos na educação e, principalmente, o pensamento computacional na 

educação básica é necessário e já não passa mais despercebido. É assunto cada 

vez mais discutido no meio educacional ou pela sociedade, existem muitas 

dificuldades que serão trabalhadas ao passar dos tempos. Porém, sabemos que 

viver sem essa realidade tecnológica é viver em um mundo ultrapassado, ou seja, 

a escola que não utiliza e não vá adotar o uso de ferramentas tecnológicas irá 

acabar se tornando ultrapassada, vivendo da mesma forma de ensino de décadas 

atrás, de forma, que o ensino não vai corresponder as necessidades destes alunos 

que são nativos digitais. 

 

4. TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
 

Foi realizada entrevistas com 8 (oito) professoras do Ensino 

Fundamental de uma escola Municipal de Garanhuns-PE, em relação ao uso das 

Tecnologias de Comunicação e Informação em sala de aula. Com o intuito de 

poder identificar o interesse ou a falta dele pelo uso destas ferramentas 

tecnológicas e algumas das dificuldades encontradas por essas professoras. Assim 

apresentamos a análise do conteúdo das entrevistas, ressaltando o que foi 

defendido por alguns autores nesse trabalho. 

Análise de Conteúdo é utilizada para estudo de natureza qualitativa, 

trata-se de compreender melhor um discurso, de aprofundar suas características 

e extrair momentos mais importantes, “Portanto, toda comunicação que implica 

a transferência de significados de um emissor a um receptor pode ser objeto de 

análise de conteúdo” afirmam Henry e Moscovici (RICHARDSON,2008; BARDIN, 

1979).  

Para efeito da análise as professoras serão nomeadas de A, B, C, D, E, F, 

G e H. O intuito das entrevistas foi ver a opinião do professor que é o mediador 

do conhecimento. Sendo eles quem realmente vivem no meio educacional e só 

eles podem dizer de que forma interpretam esses avanços tecnológicos e qual 

interesse em usar esses meios tecnológicos junto a metodologia de ensino, que 

são cada vez mais presentes no ambiente escolar. 
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Esta entrevista foi estruturada de forma semiaberta e sua aplicação foi 

feita de forma totalmente descontraída, onde foi deixado bem claro para as 

professoras que poderiam responder as perguntas da forma que quisessem, que 

realmente fosse colocado sua opinião em relação as perguntas feitas, as 

professoras foram divididas em dois grupos, no começo da conversa foi explicado 

qual a finalidade da entrevista e que assunto seria abordado. 

Assim começando a conversa a primeira questão a ser levanta foi: “o que 

essas professoras achavam do uso das tecnologias em sala de aula”, a maioria 

respondeu da mesma forma, que acham interessante e que poderiam sim, 

trabalhar com essas ferramentas, porém a professora “B” respondeu:  

 

 

 

 

Assim pode-se ressaltar o que Demo (2009) defende, em relação a falta 

de conhecimento sobre as tecnologias, que possam chegar ao professor e assim 

possam desenvolver um interesse de conhecimento e aprendizado maior para 

essas inovações e se abrir para novos horizontes tecnológicos. É visível que essa 

professora que tem uma opinião desta forma, ainda não chegou a ver a realidade 

da atualidade sobre o conhecimento do qual o aluno necessita, o aluno atual 

procura o conhecimento prático, pois só o teórico não o satisfaz, no caso, não é 

interessante só aprender e sim aprender bem. 

 

O desvelamento da vida diária escolar aponta para a 
complexidade das relações ensino-aprendizagem. Tais relações 
envolvem aspectos da política educacional, da formação de 
professores, das histórias individuais e profissionais, das 
relações da escola com os pais e destes com a escola, da relação 
face a face em sala de aula, da constituição de grupos em sala de 
aula, da constituição de normas e regras de funcionamento, entre 
outros (SOUZA, 2005, p. 52).  

 

Se o professor é o principal mediador do conhecimento, onde a sala de 

aula é comandada por sua prática pedagógica, e nesta prática não existe 

conhecimento da necessidade que o aluno tem para desenvolver o melhor 

“Não tenho interesse algum, acho chato mexer com Datashow ou 

computador, não sei manusear isso e não vou perder tempo para aprender, 

até porque os alunos só iam querer brincar no computador.” 
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aprendizado, se não existe uma atualização em relação a realidade que a 

sociedade e o próprio aluno exige em aprender, o que teoricamente for passado a 

ele e não corresponder de nenhuma forma a realidade em que vive, pouco irá 

servir para sua construção do conhecimento. 

Em relação “as ferramentas tecnológicas que se tinha na escola”, todas 

responderem que tinham Datashow, Laboratório de Informática e Lousa Digital, 

porém a professora “A” ressalta:  

 

 

 

 

 

 

  

 Assim levanta-se o que Perriault (1996), Garcia (1992), Siqueira (2012), 

Alves (2012) e Moran (2009) falam sobre esses problemas que a professora “A” 

cita, a falta de conhecimento, de uma metodologia que possa usar essas 

ferramentas, estrutura em relação a quantidade de ferramentas tecnológicas e o 

funcionamento que levam não motivação. 

Esses são os principais desafios, que como é visto são muitos e difíceis de 

trabalhar principalmente falta de conhecimento que leva-se a falta de motivação. 

É possível afirmar que essas professoras entendem que precisam adaptar a forma 

de ensino que é a mesma de décadas atrás pra atualidade, pois os alunos se 

adaptariam muito melhor a forma de ensino atualizada conforme a realidade 

deles. 

Os alunos da nova geração gostam do novo, do lúdico de coisas que 

possam despertar o interesse pelas inovações, de tal forma que se não for passado 

o conhecimento da forma que eles identifiquem, se torna conhecimento passado, 

porém não abstraído pelo aluno. Assim os professores cada dia mais tem 

dificuldade em trabalhar conteúdos de ensino em sala de aula, que possam ser 

absorvidos da forma esperada. 

“Até já levei meus alunos para o laboratório tinha um joguinho no 

computador e eles gostaram, mas não sei como colocar isso nas minhas aulas e a 

gente até perde o interesse, porque lousa digital e Datashow são poucos, quando a 

gente quer não está disponível e os computadores as vezes estão quebrados, agora 

mesmo ninguém está usando o laboratório só dois computadores estão 

funcionando”, as outras professoras concordaram. 
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Destacando assim a formação de professor, na atual formação de 

professores pode-se questionar o porquê de não existir um incentivo, em relação 

ao uso das ferramentas tecnológicas principalmente na formação de Pedagogos. 

Que são estes ao começar trabalhar com alunos nos seus primeiros anos 

escolares, que necessitam que o conhecimento seja proposto a eles de acordo com 

a realidade e com o que eles poderão se deparar nos anos escolares seguintes. 

O docente faz sua aula, baseado com o que aprendeu durante sua 

formação, se não lhe foi apresentado formas de trabalhar com tecnologias de 

informação e comunicação como possível ferramenta de apoio ao ensino, de certo 

que este professor não vá utilizar algum meio tecnológico para complementar sua 

aula. Porém, vale destacar como é sabido que o professor procura o 

conhecimento, vai em busca de inovações para assim não continuar com a mesma 

forma de ensino de gerações passadas, pois a geração atual é diferente, é o que 

aqui está sendo destacado as inovações, as mudanças que são frequentes na 

sociedade e que as escolas devem se aprimorar destas mudanças.  

   Porém em relação ao que a professora “A” também está se referindo é 

falta de assistência tecnológica, este problema é claro e várias escolas passam por 

estas mesmas dificuldades, podendo assim dizer que várias coisas levam a estes 

equipamentos ficarem sem funcionalidade alguma. Que seriam mal utilizados ou 

sem utilização nenhuma, ou seja, justamente pela falta de conhecimento em 

relação ao uso dessas ferramentas, de certo que as escolas são sim equipadas com 

essas tecnologias, porém não são usadas e não se é colocado pessoas que possam 

auxiliar no uso dessas ferramentas. 

Neste sentindo, foi levantado a questão “se mesmo com estas dificuldades 

elas iriam procurar trabalhar com estas ferramentas”, como foi falado de jogos 

educacionais se elas usariam jogos atrelados aos assuntos abordados. Se fosse 

proposto para elas uma forma de usar essas ferramentas, realmente iriam 

começar a trabalhar e conhecer mais a fundo essas inovações ou se realmente 

pretendem continuar com forma de ensino já utilizado, por mais que essas 

mudanças sejam cada vez mais visíveis e provavelmente pouco mais a frente, 

serão cobradas com mais força, principalmente por órgãos governamentais já que 

os equipamentos são distribuídos e a grande maioria das escolas já equipadas 

com laboratório de informática entre outras ferramentas. 



26 
 

A maioria das professoras ficou em primeiro momento sem resposta, 

então a professora “D” diz:  

 

 

 

 

 

 

Neste momento a professora “H” destaca:  

 

 

 

 

 

É esse ponto que Vasco (2008) e Godinho (2004) defendem, o desafio de 

aceitar estes ambientes, que para os professores se torna um outro modo de 

passar o conhecimento que até o momento ainda é desconhecido para eles. Ligar 

todos esses avanços e de alguma forma achar que vão deixar de usar o livro ou a 

lousa que fazem parte do que foi aprendido por eles e é desta forma a muito tempo 

e acreditam que é com estas ferramentas que o conhecimento deve continuar 

sendo passado. 

O que demonstra mais ainda a necessidade que existe de ser apresentado 

ao professor o que é uma ferramenta tecnológica, como as Tecnologias de 

Informação e Comunicação podem ser abordadas, que de forma nenhuma o 

conhecimento que esses professores já tenham, irá ser deixado para traz e sim ser 

enriquecido com um método tecnológico. 

 Usando os jogos educativos como exemplo, eles são criados para serem 

motivadores, de entreter e possibilitar o conhecimento ao aluno e talvez uma das 

principais dificuldades para os professores seja encontrar uma forma de ensinar 

que atraia a atenção do aluno, que esse conhecimento possa ser trabalhado e 

“Acho que poderia sim conhecer melhor e trabalhar e sei que isso poderia ajudar, mas 

com tantas dificuldades como já foi dita, fica muito difícil para mim procurar como 

fazer, se chegar alguém para ensinar vou sim querer aprender, mais admito que de 

certa forma mudar a minha forma de ensinar é um pouco complicado, para se adaptar 

e acho que isso demora um pouco”, as outras professoras concordam e começam 

debater sobre o assunto. 

 

“Gostaria sim de aprender a trabalhar com essas tecnologias, tenho filho e sei como as 

crianças de hoje são ligadas a tecnologia e como elas aprendem fácil com isso, tenho 

certeza que seriam uma ótima forma de ensinar, se pudesse colocar em alguns 

momentos na aula esses trabalhos, seja um jogo ou uma pesquisa na internet, onde 

eles podem encontrar figuras para fazer um trabalho e outras coisas”. 
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apreendido pelo o aluno e o jogo tem essa função de passar o conteúdo de forma 

atraente e divertida para o aluno, não deixando ter como principal objetivo de 

ensinar junto ao professor.  

As tecnologias de informação e comunicação em relação a educação tem 

um grande percurso para serem entendidas e aceitas no âmbito educacional, 

como destaca Alves (2012), quando faz os questionamentos em relação ao quanto 

ainda temos que caminhar para compreender, construir e assim se aproximar do 

universo semiótico em que o aluno da nova geração vive. 

Talvez o percurso mais importante e, portanto mais difícil seja essa 

compreensão e adaptação dos professores, para poderem assim se aprimorar 

desses avanços e utiliza-los. Enquanto não chegar algo ou alguém neste ambiente 

ou em qualquer outro ambiente escolar que ainda não tenha o conhecimento 

sobre as tecnologias, e que promova a esses professores se relacionarem com as 

tecnologias, o avanço não vai acontecer, pois a procurar por ele pouco existe, 

como está sendo visto. 

Assim podendo ressaltar mais uma vez que esse conhecimento 

tecnológico já deveria ser apresentado aos professores durante sua formação, é 

de tamanha importância que estes professores possam chegar ao ambiente onde 

vão lecionar, despostos a utilizar as tecnologias da informação e comunicação, 

como material de apoio ao ensino ou o mais importante, desenvolver no professor 

o interesse para pesquisar e se adaptar a qualquer avanço seja ele de natureza 

tecnológica ou não. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O ser humano da sociedade atual usa o conhecimento para compreender, 

tudo que está ao seu redor e principalmente conhecer e se adaptar aos avanços 

das Tecnologias de Informação e Comunicação, para assim viver melhor junto a 

estas tecnológicas, foi para isso que o homem criou a tecnologia para 

sobrevivência e crescimento da sociedade de uma forma geral. 

Assim comprovando a real necessidade do saber tecnológico para o 

ensino e aprendizagem, já que esta tecnologia faz parte da nossa vida e desta 
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forma que o professor deve se aprimorar. Uma nova forma de passar o 

conhecimento com o apoio das tecnologias, é essencial a transformação do 

conhecimento do professor para o mundo atual e globalizado, assim se tornando 

aberto as mudanças que a sociedade exige diante de um universo cada vez mais 

tecnológico. 

Os capítulos abordados neste trabalho destacam o que é tecnologia e a 

importância dela para a sociedade, os avanços das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, quando essas tecnologias começaram a ser pensadas como apoio 

para o ensino, a inserção destas no processo de ensino e aprendizagem do ensino 

fundamental, como os professores absorvem essa ideia, e neste contexto o que 

alguns autores dizem em relação estes aspectos de tecnologia e educação. 

Chegando ao final deste trabalho com a certeza que muito ainda tem por 

se estudar sobre tecnologia e educação, pois por mais que para alguns 

seguimentos já seja lei o uso destas tecnologias, que o material tecnológico seja 

distribuído, porém, ressaltando como foi visto que o principal problema não é a 

falta de ferramentas tecnológicas e sim ensinar aos professores como usá-las, ou 

seja, ensinar a trabalhar junto a essas ferramentas, conhecimento esse que já 

devia ser passado durante a formação de professores. 

Entende-se a real necessidade e dificuldade dos professores poderem 

usar estas ferramentas, por mais que existam alguns trabalhos que visam ensinar 

estes professores sobre uso de tecnologias, ainda é pouco e assim entende-se que 

ainda existe muito trabalho a ser feito. Cabe ao professor o trabalho mais 

importante de passar o conhecimento e ele deve construir informação e certifica-

se da importância que esses recursos tecnológicos tem a serviço da educação. 

Sabendo que ainda existem muito a ser feito em relação ao uso das 

tecnologias no ensino/aprendizagem, esse trabalho de certo que não terminará 

aqui, o intuito é que como continuação, seja pesquisado mais afundo todos esses 

pontos ressaltados durante o trabalho. A tecnologia, ensino fundamental e 

professor, para que assim, seja possível compreender melhor os problemas e as 

possíveis soluções que possam surgir durante as pesquisas futuras feitas, que 

possam ser colocadas em práticas. 
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APÊNDIDE  
 

APÊNDICE A: Questionário 

Este questionário encontra-se organizado em quatro perguntas. Estas 

foram como instrumento para coleta de dados. 

 

1. Como vocês encaram a necessidade de usar ferramentas tecnologias 

em sala de aula? 

 

2. Que ferramentas tecnológicas existem na escola? 

 

3. Essas ferramentas são utilizadas? E a Lousa Digital, como é 

utilizada por exemplo? 

 

4. Existe o interesse da parte de vocês para utilizarem estas 

ferramentas, apesar das dificuldades que existem? 

 


