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Resumo. As tecnologias literalmente invadiram o cenário social alterando as dinâmicas 

anteriormente conhecidas exigindo um novo pensar na educação, entretanto ao se conjecturar 

mudanças sempre surgem dúvidas sobre como proceder e como vencer os desafios da nova 

etapa. Desta forma, este estudo vem discutir o uso das tecnologias em favor da educação, 

ressaltando dificuldades e as vantagens observadas na realidade escolar do Colégio Estadual 

do Campo São Luis – Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de São João - 

Núcleo Regional de Educação de Pato Branco – Paraná, cujas impressões expostas baseadas 

na aplicação de questionários para professores, serviram como sinalizadores do processo de 

inserção tecnológica em cenário educacional. Portanto, este estudo vem refletir sobre as 

dificuldades do uso das tecnologias em ambiente escolar, reforçando ações positivas e 

buscando alternativas para as questões geradoras de desconforto para os educadores. 

 

1. Introdução 

O uso dos recursos tecnológicos ganha força em todos os segmentos sociais, consequentemente 

adentra no cenário educacional, reforçado pelo fato da clientela de alunos atual ser formada por 

alunos nascidos na era tecnológica, completamente adaptada ao uso cotidiano destes recursos, 

principalmente utilizando-as para a interação entre indivíduos. Conectividade, talvez, seja a 

palavra chave deste momento. 

Neste contexto, os recursos tecnológicos podem ser considerados também recursos 

pedagógicos, se bem administrados podem proporcionar ganhos em termos de aprendizagem. 

Contudo, dificuldades são narradas na vivência dos professores pesquisados, justificando esse 

estudo o qual busca responder a seguinte problemática: “Como minimizar as dificuldades no 

uso dos recursos tecnológicos ou maximizar o efeito positivo de seu uso?”. 

Ao desenvolver este trabalho busca-se discutir a respeito do uso pedagógico dos 

recursos tecnológicos, sem defesas exacerbadas ou críticas, buscando a imparcialidade. A 

estrutura deste trabalho é composta por cinco partes: a primeira refere-se a presente introdução, 

a segunda composta por apontamentos bibliográficos, a terceira listando alguns resultados já 

obtidos com a pesquisa, a quarta referindo-se a conclusões primárias do estudo, instigando seu 

prosseguimento e a última se tratando das referências bibliográficas. 

Tendo em vista o diminuto recorte geográfico estudado, obviamente este estudo não 

tinha a pretensão de evidenciar verdades absolutas ou transpor os resultados aqui apresentados 

para outras realidades. Cabe destacar que o uso das tecnologias na educação não é a solução 

para todos os problemas de aprendizagem vivenciados na atualidade ou ainda dizer que seu uso 

limitado é decorrente exclusivamente das condições estruturais da escola pública ou do 

despreparo técnico dos professores, frente a isso este estudo traz uma reflexão pertinente sobre 



os entraves e favorecimentos do uso dos recursos tecnológicos na educação, apontando algumas 

vantagens e dificuldades reais relatadas por professores em sala de aula. 

2. Tecnologias na Educação 

A Tecnologia está em constante evolução. Processo rápido, quase assustador, tornando-se 

difícil acompanhar tantas inovações. O processo evolutivo atual acontece como complemento 

aos equipamentos já existentes, ou readequação dos mesmos, naturalmente ou por 

consequência, pode-se dizer. São novas formas, mais elaboradas, de se utilizar aparelhos 

conhecidos, caminhando-se para a convergência das mídias, integrando objetivos e funções, os 

equipamentos tornam-se cada vez menores e mais indispensáveis à vida moderna. 

De acordo com Moran (2011) a educação não passa ilesa neste cenário, 

considerando-se que inevitavelmente os recursos tecnológicos passaram a fazer parte do 

processo de construção de conhecimento.  

Neves e Medeiros (2006) complementam dizendo que a utilização pedagógica dos 

recursos tecnológicos permite novas formas de aprender, construindo eficazmente 

conhecimento e apropriando-se de novas linguagens. 

Contudo, Gadotti (2007) afirma que os sistemas educacionais ainda não 

conseguiram avaliar suficientemente o impacto da comunicação audiovisual e da informática, 

considerando os possíveis efeitos para a mente humana, ou seja, quais os benefícios ou 

prejuízos de seu uso em seres em formação, isto porque alguns pesquisadores apontam para a 

possibilidade de ampliação de horizontes, aprimorando-se o pensar criticamente como fator 

mais importante do que o memorizar, para isso seria necessário, entretanto, um domínio eficaz 

de novas metodologias e linguagens. 

Revogando, assim, qualquer proposta de inclusão digital que apresenta 

características de treinar meros consumidores ou usuários de mídias, vai-se muito além, parte-se 

do princípio do desenvolvimento integral do educando, partindo de uma visão mais crítica do 

professor, o aluno pode vir a dominar técnicas e linguagens midiáticas, consequentemente 

tornando-se mais participativo, responsável e solidário com as questões que o cercam. 

As tecnologias de informação e comunicação são instrumentos culturais, 

condizentes com os novos propósitos do conhecimento, caracterizados como linguagens de 

comunicação e representação do pensamento, que proporcionam novos modos de relacionar-se 

com o mundo, ensinar e aprender. 

Entretanto, falta conhecimento, aprofundamento sobre os recursos passíveis de 

utilização na aprendizagem, ou seja, o aperfeiçoamento necessário para acompanhar o ritmo dos 

novos direcionamentos da educação. “O conhecimento tecnológico, em constante mudança 

devido ao avanço contínuo das tecnologias, inclui a habilidade de aprender e de adaptar-se a 

uma nova tecnologia. Também abrange habilidades de operar tecnologias específicas” (PALIS, 

2010, p.435). 

 

3. Uso de Tecnologias no Colégio Estudado 

O Colégio Estadual do Campo São Luis - EFM encontra-se localizado no interior do município 

de São João – Paraná, em área rural, atendendo principalmente alunos filhos de pequenos 

proprietários rurais ou de trabalhadores da região. Os professores, por sua vez, em sua maioria, 

deslocam-se da cidade de São João diariamente a fim de ministrar as aulas. 

Ressalta-se ainda que o colégio em pesquisa é de pequeno porte, mantendo uma 

média de 150 alunos distribuídos em oito turmas, sendo quatro de ensino médio e outras quatro 

do ensino fundamental séries finais. 

Os dez professores pesquisados atuam nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, 

Matemática, Educação Física, Língua Inglesa, Artes, Ciências, Geografia, História e Biologia.  



São profissionais com no mínimo vinte horas no colégio estudado, dos quais apenas 

um tem entre três e seis anos de atuação pedagógica, outros três estão na profissão há um 

período compreendido entre seis e nove anos, e os demais seis professores já estão atuando na 

área de educação há mais de doze anos. 

Para a realização da pesquisa utilizou-se um questionário semiestruturado contendo 

questões abertas e fechadas, favorecendo maior liberdade de expressão dos professores 

pesquisados. Apesar da tabulação dos dados referentes  às questões fechadas, os números foram 

apenas indicativos da pesquisa, a qual segue os procedimentos da pesquisa qualitativa, pela 

presença constante do pesquisador, que correlaciona teoria e prática no decorrer do estudo. 

Respeitando-se os limites de cada disciplina, compreendendo-se, portanto, o fato de 

cada uma delas necessitar de um tipo de metodologia específica, realizou-se a pesquisa 

referente ao tipo de mídia mais utilizada, dentre aquelas disponíveis no colégio estudado que 

são principalmente computadores, televisor multimídia, câmera digital e filmadora, aparelhos 

de DVD e projetor multimídia.  

Percebeu-se que a metodologia tradicional permanece, com forte ênfase na 

exposição oral utilizando como recurso tecnológico a televisão multimídia. 

Ao se pensar a utilização da tecnologia a serviço da educação de qualidade, entraves 

são visualizados, pois percebe-se a falta de capacitação adequada e recursos tecnológicos 

compatíveis com a dinâmica escolar, corroborando com os dados pesquisados onde ficou 

registrado que existem problemas os quais precisam ser sanados, afinal os equipamentos 

existentes são insuficientes e funcionam precariamente, salientando dificuldades técnicas e 

humanas. Entre elas destacam-se aquelas correlacionadas ao uso pedagógico do computador, 

considerando a pouca familiaridade dos educadores com este recurso tecnológico, em especial 

ao uso do sistema operacional Linux adotado pelo Governo Estadual. 

Do mesmo modo que os professores, os alunos que hipoteticamente seriam filhos da 

geração tecnológica ou nativos digitais, também apresentam dificuldades no uso pedagógico 

dos artefatos tecnológicos do Colégio Estadual do Campo São Luis, em virtude dos mesmos, na 

sua maioria, não terem acesso a toda gama de meios midiáticos em decorrência de sua própria 

condição sócio financeira. Aqueles que têm acesso à internet acabam usando especificamente 

para atividades de lazer, totalmente desconectado de qualquer propósito educacional. Portanto, 

alunos e professores precisam ser incluídos digitalmente, aliando conhecimentos técnicos e 

pedagógicos, assumindo um novo compromisso de aprendizagem, aonde haja processamento de 

informações, reflexão e aplicação de conceitos, transformação e construção de novos saberes. 

Em contrapartida, a lista de vantagens de uso dos recursos tecnológicos apontada 

pelos professores pesquisados é evidentemente maior do que os entraves sinalizados, 

constatando-se facilmente o quanto seu uso favorece os propósitos da aprendizagem 

significativa. Dentre as vantagens supostamente correlacionadas com o uso de uma gama maior 

de recursos tecnológicos citou-se a dinamização das aulas e consequente aumento do interesse 

dos educandos, em especial se reportando ao uso do computador e suas amplas utilizações 

pedagógicas, podendo vir a ser um grande avanço na educação, tornando as aulas mais 

dinâmicas e condizentes com o tempo do aluno, nativo da era tecnológica, destarte apresentará 

um nível de dificuldades menor em seu uso.  

Nesta ótica não cabe inserir simplesmente o computador na dinâmica anterior, faz-

se necessária uma nova proposta aonde o computador encontra-se naturalmente inserido. Um 

novo pensar e um novo fazer, contemplando-se as mídias convergentes. 

4. Considerações e Trabalhos Futuros 

A correlação natural existente entre educação, ciência e tecnologia, favorece o pensamento da 

mediação consciente e produtiva da aprendizagem pela tecnologia, aonde o indivíduo constrói 



seu conhecimento, é protagonista de sua história, criando e disponibilizando sua produção na 

rede mundial de computadores, fato que pode vir a contribuir para a valorização da autoestima 

do educando e propiciar a interação dos saberes, conectando-se aos demais, pois passa a fazer 

parte do processo de interação vivo existente em ambientes favoráveis para o aprendizado em 

rede. 

Entretanto, a educação enquanto sistema talvez ainda não esteja preparada para 

usufruir de todos os benefícios disponibilizados pela tecnologia, isto porque faltam recursos 

técnicos e humanos para isso, pois os equipamentos tecnológicos são precários e os 

profissionais da educação não se capacitaram efetivamente para a era tecnológica. 

Ressaltando ainda que embora o recorte de pesquisa seja reduzido, vale pela 

reflexão relacionada aos problemas vivenciados pelos professores no uso dos recursos 

tecnológicos, além disso, induz a outras pesquisas mais contundentes sobre como e porque a 

tecnologia não passa a ser integrada ao processo de aprendizagem, mesmo com todos os 

benefícios de seu uso. Do mesmo modo, a partir desta pesquisa partiu-se para um elenco de 

atividades concernentes a minimização dos problemas existentes no uso das tecnologias em 

âmbito escolar, tais como: promover do letramento digital dos alunos; ampliação do debate a 

respeito do uso dos recursos tecnológicos, divulgando resultados positivos; maior exploração 

das possibilidades pedagógicas dos recursos tecnológicos; levar as dificuldades encontradas 

para o conhecimento do Núcleo Regional de Educação, solicitando soluções e capacitações. 

Os limites para o uso pleno dos recursos tecnológicos na educação, no recorte 

espacial estudado, sinalizam para um novo pensar da Educação, aonde, trabalhe-se com as 

condições reais, as quais não são as ideais, apesar disso, vale a pena o tentar fazer diferente, 

aproveitando-se dos recursos disponibilizados, buscando aperfeiçoamento, troca de ideias com 

outros profissionais, cursos ou dedicação autodidata, afinal, nestes campos o fazer está 

intimamente relacionado com o aprender, ressaltando, que o aprender tudo, dominar as 

tecnologias, como se fosse um saber pedagógico, restrito a determinada disciplina, é um desafio 

para poucos, para não afirmar como praticamente impossível.  

Reafirma-se ainda que cada qual aprende a utilizar os recursos de acordo com seu 

nível de evolução e sua necessidade, o importante é querer fazer parte deste novo contexto, o 

qual pode ser considerado virtual, mas acima de tudo é interativo e colaborativo, permitindo a 

construção conjunta de saberes, o aprofundamento de ideias e conceitos rapidamente, 

favorecendo inclusive, a reconstrução de teorias. 

 

5. Referências  

GADOTTI, Moacir . Perspectivas atuais da educação. São Paulo, v. 14, n. 2, p.3-11, 2000. 

 

NEVES, C. M. C.; MEDEIROS, L.L. Uso integrado de mídias na educação. Secretaria de 

Educação a Distância. MEC. Boletim 24, p.13- 27 novembro/dezembro,  2006 (Debate: Mídias 

na Educação). 

MORAN, J. M. A integração das tecnologias na Educação. Disponível em: 

<http://www.eca.usp.br/prof/moran/integracao.htm> Acesso em: 01 set. 2011. 

PALIS, G. R. O conhecimento tecnológico, pedagógico e do conteúdo do professor de 

Matemática. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v.12, n.3, p. 400-451, 2010. Disponível em: 

<revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/download/4288/3695>. Acesso em: 05  jun. 2012. 




