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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo compreender desafios contemporâneos que 
a educação escolar tem enfrentado frente às novas tecnologias de informação e 
comunicação. Integrar os conteúdos disciplinares com as tecnologias se tornou 
essencial para ensinar os alunos dessa nova geração, conhecidos como nativos 
digitais, que praticamente nascem manuseando ferramentas tecnológicas. O 
trabalho buscou pesquisar a opinião de docentes sobre a contribuição das 
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, além de verificar 
como está a frequência da utilização da tecnologia no contexto escolar. A 
metodologia utilizada para a concretização deste trabalho foi organizada na 
abordagem qualitativa descritiva utilizando-se do questionário semiestruturado para 
a coleta de dados junto a nove professores que atuavam em três escolas da rede de 
ensino do Município de Londrina/PR. As questões buscavam identificar os recursos 
disponíveis nas escolas, a frequência de utilização das tecnologias pelos docentes, 
se consideram que contribuem ou não no processo de ensino aprendizagem, se 
presenciam ainda resistência na utilização das ferramentas tecnológicas, se o 
professor pode contribuir na formação dos alunos nativos digitais, e os aspectos 
positivos e negativos que consideram em relação ao uso das ferramentas 
tecnológicas. De modo geral, constatamos através da pesquisa com os professores, 
que faltam recursos suficientes nas escolas, se tornou indispensável à interação dos 
indivíduos com as máquinas para auxiliar na aprendizagem. Concluímos também 
que se houvessem mais instrumentos disponíveis os professores aproveitariam mais 
os meios tecnológicos. E que ainda existem muitos professores que se acomodaram 
e não querem inovar, preferem continuar com suas aulas tradicionais. E que a 
escola tem muitos desafios que ainda precisam ser superados. 

 
Palavras-chave: Desafios. Novas tecnologias. Conhecimento. Recursos.  
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1 A NOVA ERA TECNOLÓGICA NO AMBIENTE ESCOLAR, COMO EDUCAR 

NESTE NOVO CONTEXTO? 

 

A educação escolar passa por muitos desafios frente às novas 

tecnologias, é necessário que o professor compreenda que vivemos em um 

momento de transformação, é preciso se adequar à sociedade em que estamos 

inseridos, isto é, ele precisa ajustar sua metodologia de acordo com as demandas 

atuais, inserindo a tecnologia dentro dos espaços educacionais presenciais, de 

forma a promover o conhecimento, o senso crítico, e a aprendizagem do educando. 

Kenski (2013, p. 46)  postula que as tecnologias “[...]precisam ser compreendidas e 

incorporadas pedagogicamente”. 

Convivemos com a tecnologia o dia todo, mas a presença mais marcante 

é o computador e o celular, o que nos impulsionou a conhecer formas de motivar os 

alunos e incentivar o uso das tecnologias dentro do ambiente escolar. A nosso ver a 

tecnologia possibilita inovação e diversificação. 

Em meios acadêmicos ainda é muito discutido os pós e contras a respeito 

das tecnologias dentro de espaços educacionais. Alguns pesquisadores como 

Kenski (2013), Libâneo (2011), Pinto (2004), afirmam que a tecnologia, se bem 

utilizada pelo educador, pode ser favorável para uma aprendizagem significativa. A 

respeito disso, Kenski (2013, p. 45) afirma que “com a utilização da tecnologia as 

informações se tornam mais realistas em relação ao que está sendo ensinado”. E 

quando a tecnologia é utilizada da melhor forma, provoca inovação e alteração no 

comportamento dos alunos, passando a interagir melhor nas aulas, assim 

proporcionando um maior conhecimento e aprofundamento do conteúdo estudado. 

Diante do exposto, o objetivo principal deste trabalho foi compreender 

desafios contemporâneos que a educação escolar tem passado frente às novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

Em que “a escola precisa garantir aos alunos-cidadãos a formação e a 

aquisição de novas habilidades, atitudes e valores, para que possam viver e 

conviver em uma sociedade em permanente processo de transformação” (KENSKI 

2013, p. 64). 

Em relação aos objetivos específicos, o nosso foi o de pesquisar a opinião 

de docentes sobre a contribuição das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, investigar as possibilidades e os mecanismos que levam 
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professores a utilizar a tecnologia como ferramenta para construção do 

conhecimento e ainda verificar como está a frequência da utilização da tecnologia no 

contexto escolar. 

A problemática que norteia este estudo pauta-se nas seguintes questões: 

quais os desafios da educação escolar frente às novas tecnologias? Como utilizar a 

tecnologia a favor do professor, de forma que promova o conhecimento no 

educando?  

O interesse pelo tema tecnologia educacional surgiu da necessidade de 

refletir sobre o seu uso no espaço escolar, pelo fato de que a tecnologia, a mídia e 

os meios de comunicação estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. 

Utilizando-se de ferramentas tecnológicas, a aula torna-se rica e atrativa para os 

atuais alunos que já nasceram no mundo digital e são considerados nativos digitais, 

terminologia sugerida por Prensky (2001). 

No presente trabalho destacam-se as literaturas dos seguintes autores, 

Campos e Canavezes (2007), Rosa e Cecilio (2010), Porto (2006), Kenski (2013), 

Fusari (1988), Libâneo (2011), Vivaldo (2005), Crochik (1998), Pinto (2000), Bueno 

(1998), Girardi (2011), Vargas (1994), Sampaio e Leite (1999).  

Para contextualizar o trabalho, apresentaremos a seguir sua estrutura. 

A segunda seção, escola e tecnologia: revendo concepções, está dividido 

em várias seções, abordamos as transformações que estão ocorrendo através da 

globalização e com o desenvolvimento tecnológico que facilita a comunicação entre 

pessoas, inserindo-os em uma sociedade em rede. Abordamos o quanto a 

tecnologia está presente atualmente, e isso não poderia ser diferente no campo 

educacional. Apresentamos alguns desafios e perspectivas quanto à utilização da 

tecnologia no ambiente escolar. Expusemos também vários conceitos de autores 

sobre o que são as tecnologias e sua importância para o ensino dos alunos nativos 

digitais. Outro aspecto abordado é a relevância da formação inicial e continuada dos 

docentes para educar neste novo contexto. 

Na terceira seção apresentamos os procedimentos metodológicos, 

empregados por meio de uma pesquisa de campo do tipo qualitativa descritiva com 

professores que atuavam em escolas do município de Londrina-PR. Destacando os 

participantes da pesquisa, o instrumento para coleta de dados e os procedimentos 

para análise dos dados obtidos. 
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Na quarta seção trouxemos a descrição e a análise dos dados obtidos 

através da pesquisa. E por fim, as considerações finais apresenta as contribuições, 

percepções e análises obtidas no decorrer deste trabalho, como também a retomada 

do problema de pesquisa e objetivos. 
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2 ESCOLA E TECNOLOGIA: REVENDO CONCEPÇÕES 

 

O mundo de hoje, de forma gradativa, experimenta cada vez mais o 

fenômeno da globalização, este por sua vez pode-se dizer que é um processo 

econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do 

mundo todo. Através deste processo, as pessoas, os governos e as empresas 

trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais. 

Campos e Canavezes (2007, p. 10), ao escreverem sobre a globalização, 

afirmam que: 

Trata-se de um processo à escala mundial, ou seja, transversal ao 
conjunto dos Estados-Nação que compõem o mundo [...] Os 
desenvolvimentos tecnológicos que facilitam a comunicação entre 
pessoas e entre instituições e que facilitam a circulação de pessoas, 
bens e serviços, constituem um importante centro nevrálgico da 
globalização.  

Percebe-se que uma grande influência no processo de tecnologia mundial 

foi oriundo deste acontecimento, a globalização é um fenômeno social que ocorre 

em escala global. Esse processo também abrange as esferas econômicas, sociais, 

culturais e políticas entre diferentes países. Advinda das evoluções tecnológicas fez 

com que o mundo encurtasse as distâncias e estabelecesse meios e padrões onde o 

conhecimento e o desenvolvimento em geral fossem possíveis praticamente de 

forma simultânea e total entre os países do mundo. 

Rosa e Cecílio (2010, p. 108) abordando a temática afirmam: 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão 
integrando o mundo em redes globais de comunicação, 
possibilitando a construção de um mundo cada vez mais globalizado, 
aproximando tudo e todos, inserindo-os em uma “sociedade em 
rede”. A inovação descentralizada, estimulada por fatores 
econômicos e culturais, por uma cultura de criatividade tecnológica e 
por modelos tecnológicos de sucesso, faz com que as tecnologias 
prosperem e se instalem com a força de um império que a todos 
influência, independentemente de lugares, raças e nacionalidades.  

Desta forma, pode-se dizer que no século XXI vive-se um novo mundo, 

uma nova sociedade, a era tecnológica, um jeito novo de se receber e transmitir 

informação. Portanto, o desenvolvimento estrondoso da computação e internet 

possibilitou o acesso ao conhecimento, sendo extremamente mais fácil e de maneira 

mais rápida ter acesso às informações necessárias para o desenvolvimento social e 
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integral da vida do ser humano. Estas tecnologias, se utilizadas da forma correta, se 

tornam uma ferramenta rica e eficaz. Mas é realmente isto que ocorreu e ocorre? 

Esta proposta realmente se concretizou e satisfez as expectativas oriundas deste 

processo?  

Inevitavelmente, toda esta realidade reflete no desenvolvimento 

educacional dos alunos, assim sendo, as novas tecnologias contribuem de maneira 

eficaz para a aprendizagem hoje?  Quais seriam as vantagens e as desvantagens 

ou desafios a serem enfrentados pelo novo mundo? Hoje em dia estas questões 

necessitam de reflexões conscientes e competentes para tratarem de situações que 

poderão melhorar ou prejudicar o desenvolvimento dos alunos desta nova geração. 

Porto (2006, p. 44), comentando sobre o assunto e destacando o 

pensamento de Lévy (2000, p. 26) afirma: 

A tecnologia não é boa nem má, dependendo das situações, usos e 
pontos de vista, e “tampouco neutra, já que é condicionante ou 
restritiva, já que de um lado abre e de outro fecha o espectro de 
possibilidades”. Não se trata de avaliar seus impactos, mas de situar 
possibilidades de uso, embora, “enquanto discutimos possíveis usos 
de uma dada tecnologia, algumas formas de usar já se impuseram”, 
tal a velocidade e renovação com que se apresentam. 

Percebe-se que para a autora, a tecnologia em si é imparcial no tocante a 

sua capacidade de produzir características positivas ou negativas, cabe então, saber 

como usá-la de forma edificante, isto é, de forma produtiva e colaborativa, pois, 

sendo assim, os resultados da influência tecnológica serão consequentemente 

benéficos.  Porém, ela também destaca a ideia de que o enriquecimento tecnológico 

não se limita somente a equipamentos, mas se estende ao “modus vivendi” dos 

indivíduos que são influenciados pelos mesmos e cita Kenski (2003) para reforçar 

esta concepção, assim afirma: 

Evolução tecnológica não se restringe aos novos usos de 
equipamentos e/ou produtos, mas aos comportamentos dos 
indivíduos que interferem/repercutem nas sociedades, intermediados, 
ou não, pelos equipamentos. Portanto, entendemos como 
tecnologias os produtos das relações estabelecidas entre sujeitos 
com as ferramentas tecnológicas que têm como resultado a 
produção e disseminação de informações e conhecimentos. 
(KENSKI, 2003 apud PORTO, 2006, p. 44) 

 Esta ideia também é afirmada por Rosa e Cecílio (2010, p. 109) ao 

postularem: 
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O processo tecnológico engloba uma série de transformações em 
setores variados do viver humano, que vão do econômico ao político, 
do social ao simbólico, do cultural ao psíquico, que acarretam muitas 
mudanças para a sociedade e afetam diretamente a educação. Isso 
nos faz assistir a um movimento de rápidas alterações no cenário 
educacional, de amplitudes ainda desconhecidas, que necessita ser 
analisado e discutido. Requer, ainda, uma reflexão que englobe o 
repensar dos próprios conceitos de educação e tecnologia, de forma 
integrada, no sentido da criação de propostas pedagógicas que 
incorporem ao processo educativo as potencialidades trazidas pelas 
TICs, de modo a reafirmar o seu lugar na construção do 
conhecimento, na democratização do saber e, consequentemente, 
no desenvolvimento da cidadania.  

Desta forma, os educadores se veem na necessidade de contextualizar 

tanto o conhecimento fornecido quanto os aparelhos utilizados, associando-os aos 

conhecimentos escolares e assim proporcionando a capacidade de diálogo, 

podendo então, produzir possíveis relações transformadoras na vida escolar. 

Destarte, é válido dizer que com a presença das novas tecnologias nas mais 

diversas esferas da sociedade contemporânea, é imprescindível orientar e educar os 

professores para se familiarizarem com os novos veículos da informação, para então 

estarem aptos para exercerem sua função na era tecnológica.  

Vive-se uma sociedade marcada pelo consumo, pela mundialização da 

economia. Cada vez mais as pessoas são atingidas pelas tecnologias, recebem 

informações rápidas e diversas, em fração de segundos, podendo se inteirar sobre 

acontecimentos que ocorreram até do outro lado do mundo. Assim, a tecnologia está 

presente em toda parte, e no campo educacional não deve ser diferente, é preciso 

que o meio escolar a utilize como um instrumento de aprendizagem. Segundo 

Kenski (2013, p. 43): 

Educação e tecnologia são indissociáveis, e para que ocorra essa 
integração, é preciso que conhecimentos, valores, hábitos, atitudes e 
comportamentos do grupo sejam ensinados e aprendidos, ou seja, 
que se utilize a educação para ensinar sobre as tecnologias que 
estão na base da identidade e da ação do grupo e que se faça uso 
delas para ensinar as bases dessa educação. 

Desta forma, é importante fazer uma leitura pedagógica dos meios de 

comunicação, e isso é papel do professor, ensinar o aluno a ter uma visão crítica e 

ampliada perante ao excesso de informações que lhe é ofertado. 

 Esta pesquisa está voltada para a tecnologia, ou seja, aos meios de 

comunicação e mídia, aplicados a formação na educação básica como: televisão, 
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vídeo, filmes, Datashow, computador, notebook, tablete, celulares com acesso à 

internet, entre outros, que são conhecidas como TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação).  

 A educação também acontece com a utilização desses meios de 

comunicação, porém, não se pode iludir de que as informações recebidas dos meios 

de comunicação substituem a necessidade do domínio do conhecimento, da relação 

aluno-professor e de metodologias adequadas ao conteúdo e ao recurso. Sobre a 

relação do educador com o educando, Fusari (1988, p. 24) destaca:  

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

 Na verdade, a escola tem um papel fundamental dentro da sociedade 

tecnológica em que vivemos. Então, quais são os desafios da educação escolar 

frente às novas tecnologias? 

 Segundo Libâneo (2011, p. 28) “a escola precisa deixar de ser 

meramente uma agência transmissora de informação e transformar-se num lugar de 

análise crítica e produção da informação, pois o conhecimento possibilita a 

atribuição de significado à informação”. 

A escola precisa desenvolver no aluno a criatividade, o senso crítico, a 

busca por novas e diversas informações, e por mais que ele saiba classificar essas 

informações, não apenas retendo-as, mas procurando saber se determinada 

informação é verdadeira ou não. O autor Morin (2003, p. 21), destacando o 

pensamento do clássico Montaigne, afirma: “Mais vale uma cabeça bem feita do que 

bem cheia”. 

Sendo assim, a qualidade da informação é muito mais importante que a 

quantidade, é essencial a seleção, organização e compreensão da informação, do 

que várias informações onde ficam empilhadas e acumuladas. 

Porto (2006, p. 44) também aponta que:  

A escola defronta-se com o desafio de trazer para o contexto as 
informações presentes nas tecnologias e as próprias ferramentas 
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tecnológicas, articulando-as com os conhecimentos escolares e 
propiciando a interlocução entre os indivíduos. 

Outro grande desafio, é que a escola ofereça uma formação de qualidade 

para as crianças. E de que forma isso seria possível? Para começar, na formação 

inicial dos docentes, de forma que se preparem vêemente para ser um educador, 

capaz de adequar sua metodologia à realidade do meio em que vivem, articulando 

os meios de comunicação, mídia e seus aparatos em suas aulas, de forma que 

estimule nos estudantes o interesse pela aprendizagem. E posteriormente, por meio 

da formação continuada, através de cursos, palestras, conferências que abordem 

temas contemporâneos, facilitando a troca de experiências entre os docentes para 

uma adequação melhor do ensino de cada escola. 

 Segundo Vivaldo (2005, p. 6): 

Os professores não devem substituir as “velhas tecnologias” pelas 
“novas tecnologias”, devem, antes de tudo, se adequar das novas 
para aquilo que elas são únicas e resgatar os usos das velhas em 
organização com as novas, isto é, usar cada uma naquilo que ela 
tem de peculiar e, portanto, melhor do que a outra.  

Desta forma, os docentes devem utilizar as “novas e velhas tecnologias” 

usando cada uma naquilo que tem de peculiar.  

Nos dias de hoje, ainda existem educadores que veem a tecnologia como 

um perigo para a sociedade, para seus valores, consideram que os recursos 

tecnológicos não sejam um instrumento favorável, mas de substituição da relação 

professor-aluno. Geralmente, professores que já atuam no magistério há muito 

tempo que possuem essa percepção, pois foram ensinados de forma tradicional e 

quando se tenta transformar esta maneira de ensinar acabam barrando. 

Alguns professores fazem uso da tecnologia, porém de maneira errônea, 

utilizando-a dentro de sala, como substituição de uma aula, não como uma 

ferramenta extra para a aprendizagem dos alunos, como se a tecnologia por si só 

desse conta de produzir o conhecimento no aluno sem uma intervenção de um 

mediador. Segundo Porto (2006, p. 44): “A simples utilização de um ou de outro 

equipamento não pressupõe um trabalho educativo ou pedagógico” 

 Algumas concepções precisam ser transformadas com urgência. 

Capacitar esses professores para que saibam utilizar a tecnologia, por meio de uma 

formação continuada, como já relatado anteriormente. É de extrema importância que 

a formação não acabe com o término do curso de graduação, mas que prolongue 
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em toda a carreira docente. Deixar que esses professores neguem a realidade que a 

sociedade vive, em que a tecnologia está muito presente, impede que o educador 

tenha caráter democrático. 

 Outro aspecto para que a escola ofereça serviços de qualidade, é 

estruturando, adequando a estrutura escolar, ou seja, possibilitando o acesso à 

tecnologia, por meio de computadores, datashow, televisão, vídeos, DVD’s, 

disponibilizar o acesso à internet, além de ampliar laboratórios dentro do ambiente 

escolar. Deste modo, é importante que a escola tenha a mesma velocidade da 

informação. 

Uma educação de qualidade começa pela valorização da formação inicial 

e continuada, embora tenhamos alguns fatores que interferem nessa qualidade 

como baixo salário, falta de reconhecimento de sua importância na função que 

desempenha, as condições precárias de trabalho, a falta de uma estrutura escolar 

apropriada. Essas características desestimulam o professor, o anseio por educar. O 

que muitas vezes causa revolta, o que leva a uma educação que deixa a desejar. O 

que falta é o investimento público para a educação, isso contribuiria para caminhar 

para uma educação de qualidade no país. 

  Assim como o autor Crochik (1998), percebemos a tecnologia 

educacional como uma utilização estratégica que pode ser muito rica, e contribuir 

para a melhoria do ensino, dentro de uma perspectiva histórica, globalizante e 

crítica. Assim, como já exposto anteriormente, se o professor souber utilizar a 

tecnologia a seu favor, adequando suas técnicas e métodos a essa nova realidade 

de uma sociedade informatizada e tecnológica caracterizada por mudanças velozes.  

 

2.1 O QUE SÃO AS TECNOLOGIAS E POR QUE SÃO IMPORTANTES?   

 

 A tecnologia surgiu há muito tempo, segundo Kenski (2013, p. 15) “é tão 

antiga como a espécie humana”, percebemos que o ser humano com sua 

capacidade de criação e aperfeiçoamento foi dando origem às mais diversas 

técnicas, desde a Idade da Pedra, na descoberta do fogo, da roda, dos primeiros 

acessórios de guerra constituídos com ossos de animais. Portanto, com o passar do 

tempo, as civilizações foram criando e desenvolvendo diferentes tecnologias. Sobre 

esses avanços tecnológicos que marcaram a história da humanidade, comenta 

Kenski (2013, p. 20): 
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A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias 
desenvolvidas e empregadas em cada época. Diferentes épocas da 
história da humanidade são historicamente reconhecidas, pelo 
avanço tecnológico correspondente. As idades da pedra, do ferro, do 
ouro, por exemplo, correspondem ao momento Histórico social em 
que foram criadas “novas tecnologias” para o aproveitamento desses 
recursos da natureza de forma a garantir melhor qualidade de vida. O 
avanço científico da humanidade amplia o conhecimento sobre esses 
recursos e cria permanentemente “novas tecnologias”, cada vez mais 
sofisticadas.  

Afinal, qual é o significado de tecnologia? Segundo Veraszto et al. (2004): 

 A palavra tecnologia provém de uma junção do termo tecno, do 
grego techné, que é saber fazer, e logia, do grego logus, razão. 
Portanto, o estudo da técnica. O estudo da própria atividade do 
modificar, do transformar, do agir. (VERASZTO, 2004 apud 
VERASZTO et al, 2008, p. 62) 

 Para Pinto (2000, p. 3): “Conforme suas origens na Grécia antiga, a 

tecnologia é o conhecimento científico (teoria) transformado em técnica (habilidade). 

Esta, por sua vez, irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos 

científicos”.     

Já a autora Bueno (1999, p. 87) sobre o significado do mesmo termo: 

A tecnologia é assim, um processo contínuo através do qual a 
humanidade molda, modifica e gere a sua qualidade de vida. Há uma 
constante necessidade do ser humano de criar, a sua capacidade de 
interagir com a natureza, produzindo instrumentos desde os mais 
primitivos até os mais modernos, utilizando-se de um conhecimento 
científico para aplicar a técnica e modificar, melhorar, aprimorar os 
produtos oriundos do processo de interação deste com a natureza e 
com os demais seres humanos. 

O termo tecnologia não pode ser entendido como um conceito fechado, 

suas definições são amplas, deste modo, é difícil definir uma concepção exata sobre 

o termo, assim como a citação a seguir aponta outra acepção: 

Uma definição exata e precisa da palavra tecnologia fica difícil de ser 
estabelecida tendo em vista que ao longo da história o conceito é 
interpretado de diferentes maneiras, por diferentes pessoas, 
embasadas em teorias muitas vezes divergentes e dentro dos mais 
distintos contextos sociais. (GAMA, 1987 apud GIRARDI, 2011, p. 5) 

Destarte, nota-se que ao longo da história o termo tecnologia tem sido 

interpretado com amplas definições, devido a isso é difícil uma concepção exata da 

palavra. Sobre o assunto, discorre Vargas (1994): 
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Na atualidade houve um alargamento do significado desse termo; ele 
acabou tendo vários enfoques visando finalidades diferentes, em 
busca de solução para problemas específicos de áreas diferentes. 
Assim, o termo tecnologia tem sido usado para designar: a) técnica; 
b) máquinas, equipamentos, instrumentos, a fabricação, a utilização 
e o manejo dos mesmos e c) estudos dos aspectos econômicos da 
tecnologia e seus efeitos sobre a sociedade. (VARGAS, 1994 apud 
PINTO, 2004, p.3) 

A tecnologia pode designar instrumentos, ferramentas, máquinas, e 

necessita do ser humano com a sua capacidade de inovação e aperfeiçoamento, 

juntamente com seus conhecimentos científicos para criá-la, aprimorá-la, e para 

gerenciá-la. No entanto, pode-se dizer que tecnologia, além de televisão, 

computador, tablete, iPad, celular com acesso a internet, é tecnologia também o 

lápis, a caneta com que escrevemos, o quadro de giz na sala de aula. Moran (2003, 

p. 2) sobre isto comenta: 

O conceito de tecnologia é muito mais abrangente. Tecnologia são 
os meios, os apoios, as ferramentas que utilizamos para que os 
alunos aprendam. A forma como os organizamos em grupos, em 
salas, em outros espaços isso também é tecnologia. O giz que 
escreve na louça é tecnologia de comunicação e uma boa 
organização da escrita facilita e muito a aprendizagem. A forma de 
olhar, de gesticular, de falar com o outro isso também é tecnologia. O 
livro, a revista e o jornal são tecnologias fundamentais para a 
aprendizagem e ainda não sabemos utilizá-las adequadamente. O 
gravador, o retroprojetor, a televisão, o vídeo também são 
tecnologias importantes e também muito mal utilizadas, em geral. 

De acordo com o autor, essas ferramentas também podem ser 

caracterizadas como tecnologias, porém são menos sofisticadas, e passaram a ser 

denominadas como “velhas tecnologias”, comparadas com tantos recursos 

tecnológicos que existem agora no século XXI.  Sobre o assunto, destaca Veraszto 

et al. (2008): 

Ao falarmos em tecnologia pensamos imediatamente dos produtos 
mais sofisticados que estão ganhando o mercado neste exato 
momento. Porém, a tecnologia não consiste somente nisso. 
Precisamos lembrar que a nossa história tecnológica começou junto 
com o primeiro homem quando ele descobriu que era possível 
modificar a natureza para melhorar as condições de vida de seu 
grupo. O homem, ao descobrir que poderia modificar o osso, 
estabelecendo um novo uso para o mesmo, dava o passo inicial para 
a conquista do átomo e do espaço (VERASZTO, 2004 apud 
VERASZTO et al., 2008, p. 66) 



19 
 

Deste modo, a ênfase para este trabalho está nas novas tecnologias de 

informação e comunicação, que atualmente estão dominando todos os espaços. 

Atualmente, percebemos que um grande número de pessoas tem acesso ao 

computador, celular com acesso a internet, a televisão, aparelhos que antigamente 

eram vistos somente nas mãos das pessoas de classe média alta, o que a maioria 

da população tinha acesso era ao rádio. Ultimamente, é rara a pessoa que não tem 

acesso a esses meios de algum modo. 

Sobre as TICs destaca Pinto (2000, p. 4) que: 

As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e 
comunicação são o resultado da fusão de três vertentes técnicas: a 
informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. Elas 
criaram um encantamento no meio educacional; as possibilidades 
novas, alardeadas pelos teóricos e governo, que oferecem nesse 
campo são inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de 
espaço e distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone 
celular. 

Estas novas tecnologias, as TICs, podem contribuir abundantemente no 

processo pedagógico, permitindo ao aluno se apropriar de informações que não 

seriam possíveis com os recursos comuns existentes nas escolas. Abordando esta 

temática comenta Porto (2006, p. 44) que: “[...] as tecnologias podem servir tanto 

para inovar como para reforçar comportamentos e modelos comunicativos de 

ensino. A simples utilização de um ou outro equipamento não pressupõe um 

trabalho educativo ou pedagógico”. 

Sobre o termo Tecnologia Educacional, Sampaio e Leite (1999  apud 

SANTOS e MORAES, 2009, p. 7): 

Na medida em que a TE constitui o estudo teórico-prático da 
utilização das tecnologias, objetivando o conhecimento, a análise e a 
utilização crítica destas tecnologias, ela serve de instrumento aos 
profissionais e pesquisadores para realizar um trabalho pedagógico 
de construção do conhecimento e de interpretação e aplicação das 
tecnologias presentes na sociedade.  

Entendemos que a utilização de meios tecnológicos implica uma 

preparação docente para o seu uso, e desafios que precisam ser cumpridos pelo 

profissional.  

 

2.2 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS 
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O que presenciamos atualmente em nossas escolas são os alunos 

considerados “nativos digitais”, aqueles que nasceram após a década de 1990, que 

cresceram com as tecnologias digitais presentes em seu cotidiano. São capazes de 

interagir com diversas mídias ao mesmo tempo, e estão acostumados a receber 

diversas informações de maneira muito rápida. Sobre isso Prensky (2001 apud 

Duqueviz, 2012, p. 3) comenta: 

O termo nativo digital foi sugerido por Prensky (2001) para designar 
os nascidos a partir de 1990 e que apresentam características como 
familiaridade com o computador e os recursos da internet e a 
capacidade de receberem informações rapidamente, processarem 
vários assuntos simultaneamente e desempenharem múltiplas 
tarefas. 

Deste modo, os nativos digitais apresentam muita intimidade com os 

instrumentos tecnológicos, são capazes de receberem e passarem informações em 

fração de segundos. Abordando o mesmo assunto, a autora Alda (2012, p. 2) 

discorre: 

Essa nova geração está acostumada a agir em vez de passivamente 
assistir. Com a evolução das tecnologias e da sociedade, além das 
oportunidades de aprendizagem, os alunos também mudaram.                  
Os alunos hoje são diferentes, e por isso, a era tecnológica necessita 
de um sistema educacional reformulado voltado para esses novos 
alunos, os “nativos digitais”. 

Existem professores que passam a vida inteira utilizando a mesma 

metodologia de ensino, não reconhecendo que cada geração necessita de métodos 

diferentes, que os alunos de hoje, não vão conseguir aprender da mesma maneira 

que os de outras épocas aprendiam, vivemos uma nova era, onde se exige do 

professor uma conscientização e adoção de uma postura diferente de antigamente.  

Os autores Santos e Moraes (2009) destacam que democratizar o uso 

dos recursos tecnológicos existentes dentro do espaço escolar é ainda um grande 

desafio aos educadores, pois exige ação política, formação continuada aos 

docentes, compromisso, responsabilidade, e acima de tudo, vontade de mudar. 

Segundo Mauri e Onrubia (2010 apud Fujita, 2014, p. 43): 

A incorporação das TIC no contexto escolar exige dos professores 
não só conhecimento técnico de como manusear os aparatos 
tecnológicos, exige além de tudo assimilar e incorporar uma nova 
cultura de aprendizagem, pois mediante a tantas informações 
disponíveis é necessário capacitar os alunos a selecionar, significar e 
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dar sentido a essas informações, a fim de que os mesmos possam 
construir seu próprio conhecimento. 

Deste modo, os docentes não só necessitam aprender a manejar 

instrumentos tecnológicos, mas também é essencial que ele reconheça a 

importância do uso das TIC’s e disponibilize a tecnologia aos alunos a fim de que 

facilite o acesso ao conhecimento científico. 

Para que isso ocorra, os autores Santos e Moraes (2009, p. 5) destacam 

a importância da formação continuada para o professor: 

Para efetivar o uso da tecnologia, como ferramenta pedagógica, é 
necessário investimento na formação continuada. O professor 
precisa conhecer as possibilidades que os recursos tecnológicos 
oferecem, especificamente, compreender o computador para além da 
técnica.  

O educador do século XXI precisa ter uma fundamentação teórica e 

também uma metodologia de ensino e aprendizagem para ensinar no ambiente 

informatizado. Como já dito anteriormente, não basta dominar os meios 

tecnológicos, é preciso saber inseri-los de forma estratégica, de forma que traga 

benefícios à ação educativa, enriquecendo o ensino dentro do ambiente escolar. De 

acordo com Torres e Berbet (2011, p. 13): 

Deve haver por parte do educador uma aquisição do conhecimento, 
adequando ao ensino-aprendizagem a esta nova era. Nesse sentido, 
o Governo Federal, através do MEC, tem procurado investir nas 
escolas, dando computadores para uma nova aprendizagem, mas 
tem esquecido de que os professores não estão aptos à utilização. 
Se professores não tiverem uma formação e não forem treinados 
para a tecnologia, efetivamente estas iniciativas não trarão avanços 
na qualidade do ensino.  

Percebe-se que é necessário ter instrumentos a disposição, mas isto não 

basta, é preciso que o professor saiba utilizar o instrumento, e utilize a seu favor. 

Para ensinar utilizando aparelhos tecnológicos exige uma postura diferente da 

tradicional, em que o professor já esta familiarizado, o professor nesta metodologia 

passa a ser o orientador, é ele quem vai direcionar todo o processo, relacionando os 

conteúdos da disciplina, com o contexto social do aluno, enfatizando a importância 

da aprendizagem. Em relação às ferramentas, como o computador e o celular, em 

que os alunos acessam a internet, o professor precisa ensiná-los a serem críticos e 

a selecionar as informações antes de absorvê-las.  

Segundo Girardi (2011, p. 12): 
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As novas gerações convivem com recursos tecnológicos que são 
atualizados á todo momento, são informações ampliadas e rápidas 
que requer do professor uma metodologia de ensino pautada na 
interação entre aluno e professor, além de conhecimento científico 
bem estruturado com fundamentação teórica que poderá direcionar 
os alunos a reflexão crítica do assunto explicitado, desta forma o 
professor se torna responsável por ordenar capacidades cognitivas 
individuais e coletivas. 

De tal modo, o professor, neste contexto, precisa repensar sua 

metodologia, reformular os conteúdos, explorar ferramentas tecnológicas, porém 

mantendo o foco no conteúdo a ser trabalhado. O professor precisa sempre estar 

atualizado para tentar acompanhar o ritmo dos alunos. 

Após contextualizar o tema, segue-se uma pesquisa de campo do tipo 

qualitativa descritiva, realizada através de um questionário com professores que 

atuam na rede Estadual e Municipal da cidade de Londrina. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo teve como objetivo geral compreender desafios 

contemporâneos que a educação escolar tem passado frente às novas tecnologias 

de informação e comunicação. E como objetivos específicos, o de pesquisar a 

opinião de docentes sobre a contribuição das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, investigar as possibilidades e os mecanismos que levam 

professores a utilizar a tecnologia como ferramenta para construção do 

conhecimento e ainda verificar como está a frequência da utilização da tecnologia no 

contexto escolar. 

 

3.1 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA  

 

A pesquisa realizada se enquadra no tipo qualitativa descritiva, os dados 

foram coletados no segundo semestre de 2015 em três escolas localizadas na 

cidade de Londrina. São escolas da rede pública, duas delas atendem somente anos 

iniciais do ensino fundamental e a outra atende os anos finais e o ensino médio.  

Sobre a pesquisa qualitativa, Ludke e André (1986, p.44) discorrem: 

São cinco as características básicas da pesquisa qualitativa, 
chamada, às vezes, também de naturalística: a) A pesquisa 
qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e 
o pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados coletados 
são predominantemente descritivos; c) a preocupação com o 
processo é muito maior do que com o produto; d) o significado que 
as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 
pelo pesquisador; e e) a análise dos dados tende a seguir um 
processo indutivo. Estas são características gerais. Assim, a 
pesquisa qualitativa pode assumir diversas formas, dentre as quais, a 
do tipo etnográfico e o estudo de caso. 

Ainda sobre o assunto, de acordo com André (2001, p. 54): 

Engloba um conjunto heterogêneo de perspectivas, de métodos, de 
técnicas e de análises, compreendendo desde estudos do tipo 
etnográfico, pesquisa participante, estudos de caso, pesquisa-ação 
até análises de discurso e de narrativas, estudos de memória, 
histórias de vida e história oral. 

Sobre a pesquisa descritiva, os autores Ludke e André (1986, p. 46) 

destacam suas características: “Descrição dos sujeitos; uma reconstrução de 
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diálogos; a descrição de locais, de eventos especiais e das atividades e 

comportamento das pessoas observadas; os comportamentos do observador”. 

Assim, notamos que uma pesquisa qualitativa descritiva tem como 

principal instrumento o pesquisador, o comportamento dos sujeitos observados, e 

como fonte direta de dados visa o ambiente natural, assim os dados são 

predominantemente descritivos. 

 

3.2 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário (apêndice A) 

contendo oito questões abertas, que foi realizada com nove docentes que trabalham 

cotidianamente na escola, sendo três docentes de cada instituição, doravante neste 

estudo denominadas escola A, escola B e escola C. O objetivo da pesquisa foi 

compreender desafios contemporâneos que a educação escolar tem passado frente 

às novas tecnologias de informação e comunicação. E nossos objetivos específicos, 

foram: pesquisar a opinião de docentes sobre a contribuição das tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos; investigar as possibilidades e os 

mecanismos que levam professores a utilizar a tecnologia como ferramenta para 

construção do conhecimento; e ainda verificar como está a frequência da utilização 

da tecnologia no contexto escolar. Em relação a escolha das instituições em que 

foram aplicado os questionários foram escolas que já havia tido contato 

anteriormente através de estágios obrigatórios durante o curso de pedagogia da 

Universidade. 

 

3.3 PARTICIPANTES 

 

A pesquisa foi realizada com nove docentes que trabalham 

cotidianamente em escolas da rede pública de Londrina, sendo oito dos professores 

que responderam o questionário do sexo feminino, e um do sexo masculino. A idade 

dos professores em relação à escola A variam de 35 a 60 anos, sendo que duas 

delas tem experiência no magistério há mais de 30 anos, e uma delas tem 

experiência de 4 anos. Todas as professoras atuam no ensino fundamental. Em 

relação à escola B a idade varia de 28 a 61 anos, sendo que uma tem experiência 

na profissão há 28 anos, uma há 8 anos, e um professor há 5 anos. Duas delas 
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atuam no ensino fundamental, e o outro, além de atuar no ensino fundamental atua 

também no ensino médio, e na educação de jovens e adultos (EJA). Já a escola C a 

idade varia de 28 a 30 anos, com experiência média de 2 anos no magistério, sendo 

que todas as professoras atuam no ensino fundamental. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram coletados em três escolas, como já comentado, 

primeiramente foi conversado com a pedagoga das instituições relatando a pesquisa 

e pedindo autorização para que os professores respondessem, em seguida, 

conversamos com alguns docentes que estavam no local em hora atividade, 

explicando o objetivo da pesquisa, alguns deles se propuseram a responder o 

questionário, outros apresentaram resistência. Depois de coletar, foi realizada a 

análise dos dados obtidos, a idade média de cada um, o tempo de exercício do 

magistério, e as respostas obtidas através das questões. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NOS CAMPOS DE 

PESQUISA 

 

A intenção desta seção foi apresentar os resultados obtidos com a 

pesquisa de campo, analisando-os à luz do referencial teórico. Ao serem 

questionados sobre: Quais são os recursos tecnológicos em que a escola tem à 

disposição? (APÊNDICE A – Questão 1) verificamos na Escola A, através do 

Professor 1: TV com acesso a pen drive, Datashow, DVD, e 1 computador para 

acesso do professor. Professor 2: Computador para uso do professor, Datashow, TV 

com pen drive. Professor 3: Computador, TV, DVD e Datashow. 

 Já na Escola B, na descrição do professor 1: laboratório de informática, 

Datashow, calculadora. Professor 2: computadores, Datashow, calculadora, 

notebook. Professor 3: Sala informática, internet, rádio, toca CD, DVD e TV.  

E por fim, na Escola  C, para o Professor 1: TV, DVD, Datashow e 

computadores. O professor 2: Computadores, TV, DVD e Datashow, Professor 3: 

Computadores, Datashow, TV e DVD. 

Percebemos a diferença em ambas as escolas, sendo que na escola B 

eles possuem laboratório de informática com acesso à internet, na escola C foi 

relatado que possuem computadores, já na escola A o computador é somente de 

uso exclusivo dos professores. É importante a existência do laboratório de 

informática dentro do ambiente escolar para a utilização de todos os sujeitos, porém 

é preciso: “[...] estar presente na escola de forma integrada e integradora, garantindo 

a interação homem-máquina como elemento fundamental para aprendizagem 

cooperativa, entre professores e alunos”. (CORREIA, 2003, p.14) 

Portanto, segundo a autora, é essencial ter acesso aos meios 

tecnológicos por meio do laboratório de informática, no entanto, é imprescindível que 

ocorra a interação dos indivíduos com as máquinas para que ocorra a 

aprendizagem, nessa relação o professor é o mediador que atua colaborativamente, 

fomentando a dialogicidade. 

O estudo também buscou investigar a frequência da utilização e o grau de 

importância atribuído pelos participantes aos recursos, assim, questionou-se: Na sua 

opinião, é importante utilizar instrumentos tecnológicos no espaço escolar? Você os 

utiliza em suas aulas? Se utiliza, quais? (APÊNDICE A – Questão 2),  verificou-se na 

Escola A, Professor 1: “Sim, vídeos na TV pen drive.” Professor 2: “Claro, porém o 
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uso é restrito uma vez que há poucos instrumentos.” Professor 3: “Sim, utilizo 

bastante o DVD.”  

Na Escola B, Professor 1: “Sim, utilizo a calculadora ou o celular para 

facilitar o tempo, além de softwares educativos para estimular a aprendizagem.” 

Professor 2: “Sim, pois as aulas ficam bem mais dinâmicas.” Professor 3: “Sim, muito 

importante, utilizo rádio, TV, DVD, e a internet.”  

Já na Escola C, Professor 1: “Sim, utilizo bastante a TV e o DVD.” 

Professor 2: “Sim, muito importante, utilizo bastante o DVD.” Professor 3: “Sim, eu 

utilizo a TV e o DVD e raramente o Datashow.” 

Percebe-se que todos os professores responderam que é importante 

utilizar a tecnologia de alguma forma dentro do espaço escolar. Muitas vezes, o que 

acontece é que devido à falta de recursos tecnológicos dentro da instituição os 

professores acabam por não utilizar, um problema que muitas escolas enfrentam 

aqui no país é a falta de investimento. Por outro lado, algumas escolas possuem 

recursos tecnológicos básicos disponíveis, e mesmo assim não são devidamente 

explorados pelos docentes, que nem sequer aproveitam esses instrumentos, se 

acomodam com suas aulas tradicionais.  

 Sobre o assunto, discorre Correia (2003, p. 30):  

A resistência do professor ao ensino com o uso do computador 
também passa pela quantidade de informações que ele precisa 
conhecer, tanto para utilizar em sua aprendizagem tecnológica, como 
para ajudar seus alunos quando necessário no binômio teoria-
prática. O professor enfrenta os desafios impostos pela profissão e 
busca criar alternativas, porém a introdução dos computadores na 
escola altera os padrões nos quais ele usualmente desenvolve sua 
prática. 

Assim, é preciso que o docente esteja preparado, pois não basta saber 

manusear as máquinas, os aparelhos tecnológicos, ele precisa estar informado, 

preparado, sabendo relacionar teoria com a prática, e isso é um desafio, segundo 

Libâneo (2011, p. 12):  

Um professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da 
sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos 
culturais, dos meios de comunicação. O novo professor precisaria, no 
mínimo, de uma cultura geral ampliada, capacidade de aprender a 
aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades 
comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar 
meios de comunicação e articular as aulas com as mídias e 
multimídias. 
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A autora Kenski (2013, p. 101) também discorre sobre o assunto: “As 

TICs exigem transformações não apenas nas teorias educacionais, mas na própria 

ação educativa e na forma como a escola e toda a sociedade percebem sua função 

na atualidade”. 

Na questão seguinte buscou-se averiguar a opinião dos docentes quanto: 

A tecnologia pode contribuir no processo ensino e aprendizagem do aluno? 

Comente. (APÊNDICE A – Questão 3), assim, vemos na Escola A, Professor 1: 

“Sim, se tivéssemos um laboratório de informática poderíamos trabalhar com os 

alunos pesquisas, descobertas, etc.” Professor 2: “Sim, ele pode ilustrar e também 

propiciar a pesquisa e o conhecimento.” Professor 3: “Sim, considero que essas 

transformações provocadas pelo uso das tecnologias é um recurso muito importante, 

colocando desafios na apropriação do conhecimento e reconstrução do papel do 

professor.” 

 Na Escola B, Professor 1: “Sim, ela motiva, além de ser um suporte para 

as competências não adquiridas no ensino convencional.” Professor 2: “Sim, com 

certeza, pois faz com que os alunos procurem ler, pesquisar, etc...” Professor 3: 

“Sim, são instrumentos atualizados que auxiliam tanto o aluno como o professor no 

ensino aprendizagem, um recurso didático muito bom.”  

 Na Escola C, Professor 1: “Sim, isso pode contribuir e facilitar o 

aprendizado do aluno, buscando alternativas como jogos virtuais pedagógicos 

estimulando o interesse do aluno.” Professor 2: “Sim, com certeza, considero uma 

rica ferramenta para o ensino.” 

As respostas dos professores foram unânimes em afirmar que a 

tecnologia pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem, eles reconhecem 

que utilizando meios tecnológicos em suas aulas, pode tornar a aula mais atrativa, 

mais dinâmica. Podemos levantar como hipóteses que: E porque muitos docentes, 

mesmo sabendo que contribui, ainda resistem em utilizar? Será que não querem sair 

da “zona de conforto” em que estão acostumados? Por que continuam com aquelas 

aulas tradicionais com memorização de conceitos, em que o professor transmite 

conteúdos que são passados como verdade absoluta? “Entende-se inovação como 

a ruptura com o paradigma dominante, o avanço em diferentes âmbitos, formas 

alternativas de trabalhos que quebrem com a estrutura tradicional” (SOUZA; 

IGLESIAS; PAZIN, 2014, p. 285). 
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De tal modo, inovação é quando se quebra o modelo padrão que sempre 

existiu, o velho ensino tradicional. É de um ensino novo e dinâmico que a nova 

geração de nativos digitais necessita, capaz de prender a atenção deles, com a 

utilização dos meios tecnológicos podemos auxiliar o aluno na construção do seu 

próprio conhecimento. E o docente sendo mediador deste ensino. 

Questionando os docentes sobre: De que forma as tecnologias podem 

contribuir para a aprendizagem dos alunos? Enumere de 1 a 5 sendo 1 para a mais 

importante e 5 para a menos importante. (APÊNDICE A – Questão 4), constatamos 

que na Escola A, o Professor 1, destacou o item: e) Despertar a criatividade no 

aluno, aquisição de novos valores, transformando as tarefas difíceis em algo mais 

simples e dinâmico, como o mais importante. Já os Professores 2 e 3 apontaram a 

opção: a) Potencializar o ensino-aprendizagem, como a mais relevante. 

Na Escola B, o Professor 1 selecionou a opção: a) Potencializar o ensino-

aprendizagem, o Professor 2 optou pelo item: e) Despertar a criatividade no aluno, 

aquisição de novos valores, transformando as tarefas difíceis em algo mais simples 

e dinâmico. Logo, o Professor 3 apontou também a opção: a) Potencializar o ensino- 

aprendizagem, como a mais relevante.  

Na Escola C, os docentes foram unânimes em suas respostas, optando 

pela alternativa: a) Potencializar o ensino- aprendizagem, como a mais importante, 

sendo assim, na opinião dos professores a tecnologia intensifica o processo de 

aprendizagem, os instrumentos tecnológicos tornam as aulas mais dinâmicas, ricas, 

sendo um meio de chamar a atenção dos alunos. 

Notamos que todas as alternativas são aspectos importantes que a 

tecnologia contribui para a aprendizagem dos educandos, ao observar as respostas 

dos professores verificamos que a maioria deles enumerou como a mais importante 

o item: Potencializar o ensino-aprendizagem. Desta forma, fica evidente que os 

docentes compreendem que a tecnologia pode estimular e potencializar uma 

aprendizagem efetiva.  

Salientamos que para que ocorra essa aprendizagem vários aspectos são 

exigidos dos docentes: 

O professor também é desafiado a assumir uma postura de aprendiz 
ativo, crítico e criativo, articulador do ensino com a pesquisa, 
constante investigador sobre o aluno, sobre seu nível de 
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, sobre sua forma de 



30 
 

linguagem, expectativas e necessidades, sobre seu estilo de escrita, 
sobre seu contexto e sua cultura. (ALMEIDA, 2005, p. 40). 

Destarte, o docente precisa assumir aspectos importantes, como ser 

crítico, criativo, articular os conteúdos pedagógicos com pesquisas, com as 

tecnologias disponíveis no ambiente escolar, o professor também deve conhecer as 

necessidades dos seus alunos, o seu contexto social, cognitivo e afetivo. Cada vez 

mais demandas maiores são exigidas dos professores, principalmente nesta 

sociedade informatizada que estamos vivendo. 

Abaixo segue um gráfico com os itens mais relevantes que foram 

destacados pelos docentes na questão, sendo o total de 9 professores que 

participaram  da pesquisa. 

 

Gráfico 1 – Opções destacadas como as mais importantes pelos professores 

 

Fonte: o próprio autor. 
 

No gráfico, podemos observar que 77,7% dos professores optaram como 

a opção mais importante a de potencializar o ensino-aprendizagem, e 22,2% dos 

professores selecionaram o item despertar a criatividade no aluno, aquisição de 

novos valores, transformando as tarefas difíceis em algo mais simples e dinâmico. 

Neste contexto, para que esses itens ocorram, o professor precisa ser parceiro de 

seus alunos, não esquecer que ambos são sujeitos do processo de conhecimento, é 
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preciso estimular o ensino-aprendizagem nos educandos, e para que isso se torne 

realidade o docente precisa:  

De uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a 
aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades 
comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar 
meios de comunicação e articular as aulas (LIBÂNEO, 2011, p.12).  

Desta forma, o professor necessita de uma formação ampliada e capaz 

de preparar os estudantes para os novos modelos educacionais.  

A pesquisa também buscou saber sobre a resistência de professores na 

utilização de ferramentas tecnológicas, deste modo, questionamos: Você já viu 

algum tipo de resistência de professores quanto à utilização da tecnologia no 

ambiente escolar? Qual? (APÊNDICE A – Questão 5),  na Escola A, Professor 1: 

“Sim, muitos tem dificuldades em utilizar.” Professor 2: “Não, o problema maior é a 

falta de equipamentos.” Professor 3: “Sim, pois a resistência e o medo de ser 

substituído pelo tradicional “quadro e giz”.” 

Na opinião da Escola B, Professor 1: “Sim, resistência em não querer 

aprender devido a idade avançada.” Professor 2: “Não, pelo contrário, se houvesse 

condições melhores de tecnologia dentro de sala de aula, como computadores, 

televisões, vídeos, Datashow, etc.” Professor 3: “Sim, falta de conhecimento e 

domínio dos aparelhos.” 

Na Escola C, Professor 1: “Sim, a resistência é maior pelo fato de não 

saber lidar com essa demanda.” Professor 2: “Sim, professores mais antigos da rede 

ainda possuem resistência por não saber lidar com essas novas tecnologias.” 

Professor 3: “Sim, professores antigos da rede não sabem nem abrir e-mail, quanto 

mais utilizar os recursos mais tecnológicos nas aulas.” 

Assim, sete dos professores responderam que já viram algum tipo de 

resistência na utilização da tecnologia, muitas vezes porque o docente não sabe 

utilizar os meios tecnológicos. Os outros dois professores que responderam que não 

há resistência por parte dos professores, concordam que o problema maior é a falta 

de instrumentos dentro do espaço escolar. Mercado (1999, p. 33) salienta fatores 

como: “resistência provocada pela insegurança, acomodação pessoal e profissional 

de alguns professores, o medo de danificar equipamentos, as condições 

sócioeconômica dos professores”. 

Conforme exposto nas respostas de alguns dos docentes: 
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Sim, muitos professores têm dificuldades em utilizar. (Professor 1 – 
Escola A). 

Sim, a resistência e o medo der substituir o tradicional “quadro e giz” 
(Professor 3 – Escola A). 

Sim, resistência em não querer aprender devido a idade avançada. 
(Professor 1 – Escola B). 

Sim, falta de conhecimento e domínio dos aparelhos (Professor 3, 
Escola B). 

Sim, professores mais antigos da rede ainda possuem resistência por 
não saber lidar com essas novas tecnologias. (Professor 2, Escola 
C). 

Na questão seguinte o foco estava na formação continuada dos 

profissionais, e nesta pergunta buscamos saber a opinião dos docentes: O que você 

acha que deve ser feito em relação a formação continuada dos professores a 

respeito das tecnologias? (APÊNDICE A – Questão 6) e as respostas foram, em 

relação a Escola A, Professor 1: “Ofertar mais capacitação e laboratórios com 

condições de uso.” Professor 2: Resposta em branco. Professor 3: “Acredito que 

deve fazer mais programas disponíveis que ofereçam esses recursos na perspectiva 

de criação de competências no uso destas tecnologias.” 

Na opinião da Escola B, Professor 1: “Cursos de curta e longa duração 

que tenha como foco a tecnologia dentro da sala de aula.” Professor 2: “Precisaria 

que o governo contratasse um educador formado na área para poder dar assistência 

tanto para os professores como para os alunos.” Professor 3: “Dar cursos básicos e 

seguindo com conteúdos avançados para aprimorar o conhecimento.” 

Para a Escola C, professor 1: “Criar portais onde professores possam 

trocar mais ideias para que essa prática se torne possível.” Professor 2: “Inserir 

projetos onde essas tecnologias não sejam ferramentas e sim recursos de novas 

formas de aprender e ensinar.” Professor 3: “Falar sobre como e onde encontramos 

os recursos na internet (sites para utilizar nas aulas), dar dicas de como trabalhar em 

sala, fazendo ganchos com as disciplinas.” 

As respostas demonstram que seria interessante a criação de cursos, 

palestras de profissionais capacitados que possam ministrar sobre o assunto, 

principalmente ajudar os docentes a criarem estratégias de como utilizar a 

tecnologia a seu favor, promovendo o conhecimento nos educandos, aprendendo a 

fazer ligação com os conteúdos da disciplina. Primeiramente, deve-se investir na 
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formação inicial, quando o docente ainda esta fazendo a graduação, ampliando 

disciplinas sobre tecnologia educacional, pois vivemos na era dos nativos digitais. 

Havendo o investimento inicial, quando formados, os docentes deveriam participar 

de palestras, cursos obrigatórios para que estejam atualizados quanto as novas 

tecnologias, que estão em diária evolução. Desta forma: 

A formação quase nunca conduz diretamente à ação inovadora, e é 
preciso ter consciência deste fato se não quisermos cair em 
mistificações que nos dificultam uma apropriação interveniente das 
realidades educacionais (NÓVOA, 1991, p. 22).  

São muitas as exigências para ser professor, principalmente nos dias 

atuais em que vivemos a era tecnológica, e o docente precisa ter consciência disso, 

estar informado e atualizado é uma das demandas da realidade educacional. Como 

já relatado anteriormente, a formação continuada é um meio eficaz que pode auxiliar 

os professores a superar a nova realidade. 

A pesquisa ainda procurou saber como o professor pode colaborar na 

formação dos alunos da nova geração, que praticamente nascem manuseando 

aparelhos tecnológicos, portanto questionamos: Como o professor pode contribuir 

para a formação dos alunos nativos digitais? E como pode ocorrer o processo de 

colaboração? (APÊNDICE A – Questão 7), desta maneira, a Escola A, professor 1 

respondeu: “Direcionando esta habilidade para a aprendizagem.” Professor 2: 

Resposta em branco. Professor 3: “Tentando adequar as tecnologias dentro de sala 

de aula.” 

Para a Escola B, professor 1: “O professor deve ser o mediador dos 

alunos com as tecnologias, e deve haver um ensino mútuo entre o professor e o 

aluno nativo digital.” Professor 2: “Procurando fazer cursos, se aperfeiçoar melhor e 

também ter um apoio pedagógico junto a outros educadores.” Professor 3: 

“Utilizando o saber do aluno tanto para o professor e o restante da turma.” 

Na Escola C, professor 1: “Acredito que é um desafio, pois para esses 

alunos a mesmice do cotidiano da escola se torna chato, penso que o professor 

deve “mergulhar” nesse mundo tecnológico para que a relação aluno/professor 

possa ser construída.” Professor 2: “Disponibilizar materiais de pesquisa de 

multimídia sobre diversos temas.” Professor 3: “Trazendo os conteúdos através de 

vídeos, propor pesquisas na internet, jogos digitais.” 
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Segundo o autor Moratori (2003, p. 1): “Faz-se necessária uma educação 

permanente, dinâmica e desafiadora visando o desenvolvimento de habilidades para 

a obtenção e utilização das informações”. E assim, destaca um meio que considera 

eficaz na aprendizagem dos alunos:  

O jogo pode ser considerado como um importante meio educacional, 
pois propicia um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas 
cognitiva, afetiva, lingüística, social, moral e motora, além de 
contribuir para a construção da autonomia, criticidade, criatividade, 
responsabilidade e cooperação das crianças e adolescentes. 
(MORATORI, 2003, p. 1)  

Por isso é primordial que o docente compreenda que a tecnologia precisa 

ser uma ferramenta em suas mãos, sempre aliada aos conteúdos, nunca 

substituindo a relação professor e aluno, utilizada para suprir uma falta de um 

professor, ou mesmo uma explicação. Propor jogos, vídeos são meios que podem 

ser muito produtivos, mas nunca desvinculadas aos conteúdos disciplinares. 

A última pergunta questionava sobre: Quais aspectos negativos e 

positivos em relação ao uso das ferramentas tecnológicas? (APÊNDICE A – 

Questão 8), assim, a Escola A, Professor 1: “É de grande ajuda.” Professor 2: 

“positivo: aprimorar o conhecimento do aluno, negativo: a facilidade do uso das 

tecnologias como distração.” Professor 3: “positivo: velocidade de informações e 

inovação, negativo: a privacidade do aluno, pois tais informações podem ser 

divulgadas a qualquer indivíduo.” 

Escola B, Professor 1: “positivo: é a minimização do tempo e a 

contribuição na aprendizagem, negativo: a dispersão que pode acarretar.” Professor 

2: “positivo: os alunos podem pesquisar, ler, interpretar e também obter mais 

conhecimentos, negativos: que não são todos os computadores que funcionam, e o 

governo não dá assistência necessária.” Professor 3: “Não tenho opinião sincera 

para relatar.” 

De acordo com a Escola C, Professor 1: “positivo: autonomia e interação 

com o outro, negativo: comodismo, privacidade e os crimes virtuais.” Professor 2: 

“positivos: inovação e a interação do aluno com o conhecimento e a autonomia em 

buscar novos auxílios na própria ferramenta, negativo: é a privacidade do aluno em 

relação aos crimes virtuais.” Professor 3: “positivo: é um recurso do qual eles gostam 

muito, negativo: ficam preguiçosos para escrever e ler livros, prejudicando a escrita.” 



35 
 

Assim, os professores concordam que a tecnologia pode contribuir em 

vários aspectos em prol do conhecimento dos alunos, e que também pode trazer 

alguns riscos, como o aluno ficar exposto a crimes virtuais, deixar o sujeito 

acomodado, preguiçoso e, devido a facilidade do uso da tecnologia, deixá-los 

dispersos.  

Sobre alguns riscos que as tecnologias podem trazer as autoras 

Eisenstein e Estefenon (2011, p. 2) discorrem: “Pode se tornar uma ameaça e 

oferecer riscos à saúde quando se extrapolam os limites entre o real e o virtual, 

entre o público e o privado, entre a intimidade e a distorção dos fatos ou das 

imagens "reais".”. 

Assim sendo, as tecnologias, quando má utilizadas, podem trazer alguns 

perigos a quem manuseia, é por isso que primeiramente os pais devem ensinar os 

filhos a usarem com responsabilidade as TICs. E a escola também tem sua função 

de ensinar os alunos a serem críticos, selecionando as informações. Somente assim 

os alunos podem aproveitar ao máximo o que as tecnologias tem de bom para 

proporcionar. 

 Enfim, diante da análise dos dados obtidos é possível compreender que 

a inclusão das TIC’s dentro de sala de aula na visão dos professores pode 

potencializar o ensino, promovendo assim novos conhecimentos científicos, gerando 

também o interesse no educando, pois o conteúdo não está sendo mais trabalhado 

de maneira tradicional, mecânica, como antigamente se ensinava. Em contraponto, 

muitas vezes o que falta é uma estrutura adequada, com ferramentas tecnológicas 

disponíveis. Outro aspecto que percebemos com a análise dos dados é o quanto é 

essencial a mediação do professor, e que as tecnologias e suas informações ágeis 

não substituem a presença do docente em sala de aula, a interação professor e 

aluno. Segundo Sforni (2009, p. 6):  

Para que a apropriação ocorra, a comunicação verbal e prática 
devem ser intencionalmente dirigidas para a reprodução das ações 
adequadas com o objeto em pauta, de modo que sejam apropriadas 
pela criança como instrumentos simbólicos que permitem a ação 
mental com o mundo circundante. Com o processo de internalização, 
as marcas externas – os signos – são transformadas em processos 
internos de mediação do sujeito com o mundo. 

 Deste modo, a prática do docente deve ser sempre planejada e dirigida 

com a intenção de que os educandos aprendam de forma significativa. Adequar as 
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tecnologias com as propostas pedagógicas é o grande desafio para os professores, 

conforme Catapan (2003, p. 8): 

Observa-se que o uso de tecnologias avançadas no processo de 
trabalho pedagógico, por si mesmo, não altera em essência a 
qualidade deste no que diz respeito à aprendizagem. É preciso 
associar propostas pedagógicas inovadoras à exploração de 
tecnologias avançadas, e esse é o desafio maior.  

Kenski (2013, p. 103) também ressalta:  

O grande desafio está em encontrar formas produtivas e viáveis de 
integrar as TICs no processo de ensino- aprendizagem, no quadro 
dos currículos atuais, da situação profissional dos professores e das 
condições concretas de atuação em cada escola. 

Este é um grande desafio a ser superado, de formar professores 

capacitados para relacionar as novas tecnologias com as propostas pedagógicas, 

adequar sua metodologia, para que assim forneçam uma educação adequada e 

principalmente com qualidade para os alunos nativos digitais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho levantamos como problemática investigar quais 

os desafios da educação escolar frente às novas tecnologias. E como utilizar a 

tecnologia a favor do professor, de forma que promova o conhecimento no 

educando. Desafios estes que a escola precisa superar, desde a formação inicial, 

até a formação continuada dos docentes atuantes na rede de ensino, para que 

estejam aptos a oferecer uma formação de qualidade aos alunos, de desenvolver a 

criatividade, o senso crítico, de conduzi-los a classificar o excesso de informações 

disponíveis. O maior desafio de integrar as TICs com os conteúdos educacionais é 

utilizar as ferramentas tecnológicas de maneira que promova a aprendizagem dos 

alunos. Neste contexto, é importante ressaltar que os professores que já atuam na 

rede de ensino deveriam participar de cursos, oficinas, palestras, conferências com 

o intuito de auxiliar os docentes na utilização das TICs dentro de sala de aula, com o 

principal objetivo de relacioná-las aos conteúdos disciplinares. 

Identificamos também, ao decorrer do estudo, que a tecnologia é uma 

ferramenta auxiliar do docente, podendo ser muito favorável, e desconstruir o 

conceito de que ela substitui a relação professor-aluno. 

O presente trabalho contribuiu também para entender o que são as TICs, 

e sua importância para o ambiente escolar, um de nossos objetivos do estudo, elas 

tornam a aula muito mais prazerosa, atrativa e dinâmica para os alunos, porém, o 

professor precisa reconhecer a importância da utilização das tecnologias e 

disponibilizá-las aos alunos a fim de facilitar o acesso ao conhecimento científico. 

A pesquisa revelou que faltam recursos suficientes nas escolas, se tornou 

indispensável a interação dos indivíduos com as máquinas para auxiliar na 

aprendizagem. Verificamos que se houvessem mais recursos disponíveis, os 

professores aproveitariam mais das tecnologias, o uso é restrito devido aos poucos 

aparelhos disponíveis. Há também os professores acomodados que não aproveitam 

os recursos existentes, preferindo continuar com suas aulas tradicionais, resistindo 

em utilizar, pois apresentam dificuldades em manusear os aparelhos, com medo de 

substituir o tradicional “quadro e giz”. Mediante a essas informações, negar a 

realidade em que vivemos, o de uma sociedade tecnológica, faz com que o 

professor não seja democrático. 
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Para compreender alguns dos desafios contemporâneos que a educação 

escolar tem passado frente às novas tecnologias de informação e comunicação, 

nosso objetivo principal, destacamos a relevância da pesquisa realizada através do 

questionário para conhecer o ponto de vista de alguns professores atuantes em 

escolas do Município de Londrina sobre os desafios atuais, sobre a contribuição das 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, além da importância 

da formação inicial e continuada dos docentes para aprendizagem do manuseio às 

tecnologias, podemos também verificar como está a frequência da utilização da 

tecnologia no contexto escolar e investigar as possibilidades e os mecanismos que 

levam professores a utilizar a tecnologia como ferramenta para construção do 

conhecimento. Esta pesquisa enriqueceu nosso estudo permitindo uma melhor 

compreensão dos assuntos abordados teoricamente. 

.   
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

Prezado(a) participante:  

Sou estudante do curso de graduação em Pedagogia na Universidade Estadual de 

Londrina. Estou desenvolvendo um estudo sobre Tecnologia Educacional, com a 

orientação da profa Dra. Edilaine Vagula, cujo objetivo é: compreender desafios 

contemporâneos que a educação escolar tem enfrentado frente às novas 

tecnologias de informação e comunicação. Solicito sua contribuição quanto ao 

preenchimento do questionário, sua participação é voluntária e sua identidade será 

mantida em sigilo, assim, serão omitidas todas as informações que permitam 

identifica-lo (a).  

 

Isabel Cristina de Almeida.  

 

Idade ___Sexo____ 

Tempo de experiência no magistério ____ 

Atua no ensino: 

(  ) Fundamental 

(  ) Médio 

(  ) Educação Superior 

(  ) Outro. ____ 

 

1) Quais são os recursos tecnológicos em que a escola tem a disposição? 

2) Na sua opinião, é importante utilizar instrumentos tecnológicos no  espaço 

escolar? Você os utiliza em suas aulas? Se utiliza, quais? 

3) A tecnologia pode contribuir no processo ensino e aprendizagem do aluno? 

Comente. 

4) De que forma as tecnologias podem contribuir para a aprendizagem dos 

alunos? Enumere de 1 a 5, sendo 1 para a mais importante e 5 para a menos 

importante. 

(    ) Potencializar o ensino-aprendizagem. 
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(    ) Aprimorar o interesse e a atenção deste aluno. 

(   ) Preparar o professor para um trabalho comprometido com os novos modelos 

educacionais. 

(    ) Produção de novos conhecimentos científicos. 

(   ) Despertar a criatividade no aluno, aquisição de novos valores, transformando 

as tarefas difíceis em algo mais simples e dinâmico. 

5) Você já viu algum tipo de resistência de professores quanto à utilização da 

tecnologia no ambiente escolar? Qual? 

6) O que você acha que deve ser feito em relação a formação continuada dos 

professores a respeito das tecnologias? 

7) Como o professor pode contribuir para a formação dos alunos nativos 

digitais? E como pode ocorrer o processo de colaboração? 

8) Quais aspectos negativos e positivos em relação ao uso das ferramentas 

tecnológicas? 

 


