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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar de que forma a tecnologia contribui para 
a educação. Com esse objetivo estabelecido, os objetivos específicos são: analisar 
aspectos positivos e negativos provocados pelo uso da tecnologia na educação e na 
vida social dos discentes, identificar os instrumentos tecnológicos que fazem parte 
do cotidiano dos discentes e discutir as contribuições que os meios tecnológicos 
possibilitam a educação. A metodologia adotada para alcançá-lo foi à abordagem 
qualitativa do tipo bibliográfica. Para termos um melhor entendimento a respeito do 
tema é importante saber o conceito de tecnologia, educação e instrumentos 
tecnológicos. É necessário também conhecer: os instrumentos tecnológicos que já 
são utilizados no âmbito escolar e a finalidade deles no processo de ensino e 
aprendizagem e o que se espera dos educadores para que os alunos participem 
ativamente das suas aulas. 
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ABSTRACT 

This research aims to investigate how technology contributes to education. With this 
objective established, the specific objectives are: to analyze positive and negative 
aspects provoked by the use of technology in the education and in the social life of 
the students, to identify the technological instruments that are part of the everyday of 
the students and to discuss the contributions that the technological means make 
possible to the education. The methodology adopted to reach it was to the qualitative 
approach of the bibliographic type. In order to have a better understanding about the 
subject, it is important to know the concept of technology, education and 
technological instruments. It is also necessary to know: the technological instruments 
that are already used in the school environment and their purpose in the teaching 
and learning process and what is expected of the educators so that the students 
participate actively in their classes. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo é de fundamental importância para todos que trabalham ou estão 

ligados diretamente com a área educacional, como docentes, alunos e as pessoas 

que, de um modo geral, se interessam pela área de educação e tecnologia e 

queiram saber mais sobre essa temática e como o uso de tecnologias podem 

contribuir para a educação. 

A tecnologia é um meio de informação e comunicação que está a todo o 

momento se expandindo, em razão de vivermos em um século onde o processo de 

globalização impera, interligando culturas, países e pessoas. Em virtude disso, 

grande parte dos discentes possui e utilizam os mais diversos tipos de instrumentos 

tecnológicos para se comunicarem e se informarem. Isso provoca transformações na 

educação e na vida social dos agentes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. 

Sempre tive muito interesse pela área de tecnologia, em especial as 

disciplinas do curso de Licenciatura em Computação que tratavam sobre essa 

temática de forma mais ampla e crítica, como Ciência, Tecnologia e Sociedade (ou 

simplesmente CTS) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (conhecida também pela 

sigla AVA). Além das disciplinas técnicas, o Curso de Licenciatura em Computação 

contém em sua matriz curricular diversas disciplinas pedagógicas, que ajudam o 

licenciando, e consequentemente o futuro professor, a ampliar seus horizontes. 

Então pensei em desenvolver o presente trabalho de modo que unisse esses dois 

campos, com o intuito de contribuir com a comunidade interna e externa de todas as 

instituições de ensino. 

Este estudo visa investigar como a tecnologia contribui para a educação. 

Nesse sentido, os objetivos específicos são: analisar aspectos positivos e negativos 

provocados pelo uso da tecnologia na educação e na vida social dos discentes; 

identificar os instrumentos tecnológicos que fazem parte do cotidiano dos discentes 

e discutir as contribuições que os meios tecnológicos possibilitam a educação. 

Este é um estudo de abordagem qualitativa do tipo pesquisa bibliográfica. 

Segundo Silveira e Córdova (2009, p. 32), a abordagem qualitativa “[...] não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 
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compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” De acordo com as 

ideias dos autores ao se utilizar desse tipo de abordagem o pesquisador tem como 

finalidade focar na interpretação do objeto e o contexto no qual este está inserido, 

pois é o principal ponto de estudo. 

Para compreendermos melhor a abordagem qualitativa é interessante 

fazermos uma comparação das principais diferenças entre ela e a abordagem 

quantitativa. Isto posto, a autora menciona que: 

A abordagem qualitativa difere, em princípio, da abordagem 
quantitativa, à medida que não emprega instrumentos estatísticos 
como base do processo de análise. Essa abordagem é utilizada 
quando se busca descrever a complexidade de determinado 
problema, não envolvendo manipulação de variáveis e estudos 
experimentais. Contrapõe-se à abordagem quantitativa, uma vez que 
busca levar em consideração todos os componentes de uma 
situação em suas interações e influências recíprocas, numa visão 
holística dos fenômenos. (GRESSLER, 2004, p. 43). 

A autora nos leva a pensar que nesse tipo específico de abordagem o 

pesquisador não trabalha primordialmente com números. Ao contrário, o 

pesquisador tem como objetivo compreender uma determinada realidade, a fim de 

encontrar respostas e descrevê-las. 

Segundo Severino (2007, p. 122) “A pesquisa bibliográfica é aquela que se 

realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.” Conforme a ideia do autor, 

ao coletar dados, por meio da pesquisa bibliográfica, para estudar o objeto de 

estudo, o pesquisador faz o levantamento teórico de materiais já existentes que já 

foram publicados, seja através de escritos físicos como livros e artigos impressos, ou 

por recursos eletrônicos, como é o caso de artigos científicos, artigos de revistas 

eletrônicas, dissertações de mestrado, etc. Com isso, o pesquisador tem um ponto 

de partida inicial e começa a conhecer melhor a temática que deseja estudar a partir 

da coleta e análise das informações encontradas nos materiais pesquisados. 

Já a autora Boccato informa que: 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema 
(hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e 
discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa 
trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, 
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como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 
apresentado na literatura científica. (BOCCATO, 2006, p. 266). 

Corroborando com as ideias da autora, ao fazer uso desse tipo de pesquisa o 

pesquisador tem que fazer um trabalho que requer atenção e cuidado, pois são 

vastas as informações encontradas que se relacionam com o tema de estudo. 

Toda a discussão foi desenvolvida e fundamentada tomando como base as 

ideias de importantes teóricos e pesquisadores envolvidos e atuantes na área de 

educação e tecnologia, como: Vani Kenski (2012), José Libâneo (2011), Marilena 

Chaui (2012), José Manuel Moran (2000), José Manuel Moran (2007), dentre outros. 

A monografia está dividida em três capítulos da seguinte forma: 

Capítulo I: neste capítulo é apresentado três subtítulos, o primeiro subtítulo: 

apresenta autores que destacam as diversas definições sobre tecnologia. O 

segundo subtítulo discute: a influência das TICs na vida social das pessoas. 

Enquanto, no terceiro subtítulo: aborda-se o auxílio das TICs para a transformação 

da prática educativa no ambiente escolar e o papel dos professores. 

Capítulo II: identifica os instrumentos tecnológicos que fazem parte do 

cotidiano dos alunos.  

Capítulo III: discute as contribuições que os meios tecnológicos possibilitam a 

educação. 
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CAPÍTULO I 

1. A TECNOLOGIA 

1.1 - As diversas definições sobre tecnologia 

A princípio, ao ouvir a palavra tecnologia, vem ao pensamento ilustrações de 

tablets, smartphones, smarts tvs. Possivelmente, isso ocorre pelo fato dessas 

tecnologias digitais modificarem o modo de viver em sociedade, ao fazerem parte da 

rotina de muitas pessoas. Só que até chegar ao que vivenciamos atualmente a 

respeito de avanços tecnológicos, o homem desde o período pré-histórico vinha 

produzindo e utilizando tecnologias. Inúmeros materiais e instrumentos foram 

desenvolvidos em todos os momentos da vida do homem. 

O termo tecnologia origina-se do grego e segundo Tonéis (2015, p. 9), o 

desdobramento da palavra representa “[...] τεχνη (technê): “ofício, artefato” e λογια 

(logia): “estudo” [...]”. A noção da etimologia da palavra é o que possibilita um melhor 

entendimento dos conceitos e suas variáveis, além da compreensão de como a 

tecnologia transforma o ambiente em que se habita e indica novas circunstâncias 

para solução de questões advindas da necessidade do ser humano. 

Para Kenski (2012a, p. 15), “as tecnologias são tão antigas quanto a espécie 

humana”. Por exemplo, no primórdio da humanidade a água, o fogo e pequenos 

objetos eram utilizados para conter, distanciar e abater tudo aquilo que 

representasse uma ameaça. É importante destacar que a criatividade do ser 

humano em várias épocas originou as mais divergentes tecnologias. E cada período 

se destacou por recursos tecnológicos elementares para a permanência da vida 

humana no planeta Terra.  

Segundo o conceituado dicionário de Ferreira (2004, p. 1925), a tecnologia é 

um “conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam 

a um determinado ramo de atividade”. Ao conceituar a palavra, o autor realça 

engenhosamente os princípios científicos. De fato, existe uma relação de 

reciprocidade entre ciência e tecnologia, pois uma serve de matéria-prima à outra, 

auxiliando-as mutuamente no seu processo de desenvolvimento e sofisticando os 

ramos de atividades onde são empregadas. 
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Geralmente, existem pessoas que pressupõem e relacionam tecnologia a 

máquinas de alta complexidade, por exemplo, equipamentos da área de informática, 

robôs vistos em filmes de ficção científica que possuem inteligência artificial e assim 

por diante. Embora, essa idealização seja demasiadamente superficial, muitos 

indivíduos estão habituados a se referir dessa maneira. A respeito disso, Kenski 

(2012a) afirma que: 

[...] a expressão “tecnologia” diz respeito a muitas outras coisas além 
de máquinas. O conceito de tecnologias engloba a totalidade de 
coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em 
todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações. (KENSKI, 
2012a, p. 22-23). 

A tecnologia encontra-se em muitos lugares, fazendo parte da vida de muitas 

pessoas. Quanto ao conceito de tecnologia, essa não faz referência apenas a 

máquinas, mas sim a tudo o que foi concebido pelo homem para seu benefício 

próprio, como no auxílio em prol de uma melhor qualidade de vida que despontam 

conforme as suas necessidades. 

 Decerto, é possível encontrar tecnologias que não possuem associações a 

ferramentas tecnológicas e que foram bastante utilizadas desde o começo da 

sociedade, a saber, Kenski (2012a, p. 23) enaltece que, a linguagem “é um tipo 

específico de tecnologia que não necessariamente se apresenta através de 

máquinas e equipamentos”. De fato, esse é um exemplo de tecnologia distinta, ainda 

mais, é uma importante idealização, originada pela capacidade e habilidade do 

intelecto humano com o intuito de viabilizar o diálogo entre inúmeras e divergentes 

pessoas que fazem parte de uma coletividade, além disso, propiciou o surgimento 

dos mais variados idiomas que representam um importante elemento na cultura de 

cada povo. 

Longo (1984) apud (SILVA, 2002, p. 2-3), afirma que o termo tecnologia pode 

ser definido como “[...] o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos 

empregados na produção e comercialização de bens e serviços”. Fortalecendo as 

ideias do autor, os conhecimentos, os quais o mesmo se refere, resultam de 

estudos, experimentos do dia a dia, habilidades particulares, práticas orais ou 

escritas, além disso, inclui todos os saberes técnicos, comprovados ou não. 
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Kenski (2012a, p. 24) traz outra definição para tecnologia, quando diz que é o 

“[...] conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao 

planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado 

tipo de atividade [...]”. Apesar de o senso comum relacionar tecnologia apenas a 

dispositivos mecânicos, eletrônicos de comunicação e informação, é necessário 

destacar que as diversificadas formas de aparatos tecnológicos, que respaldam e 

auxiliam na realização de atividades cotidianas, bem como na vida particular e 

profissional podem ser considerados como tecnologias, exemplificando, um livro, 

apagador, piloto, caneta, papel, sabonete, garfo, dentre outros. A autora esclarece 

que podemos considerar tecnologia um conjunto de saberes, que se faz 

imprescindível tanto para fabricação de produtos quanto para uso dos mesmos. 

Ainda nesta mesma linha de pensamento, faz-se necessário frisar que à proporção 

que o homem avança em conhecimento, ele se destaca na criação de novas 

tecnologias. Em contrapartida, à medida que explora o próprio ambiente e usufrui da 

tecnologia para tal, seu controle em relação ao meio se dissemina. Destarte, isso 

causa impactos ambientais e o acúmulo de bens.  

Ainda conforme Kenski (2012a, p. 24), “As maneiras, jeitos ou habilidades 

especiais de lidar com cada tipo de tecnologia, para executar ou fazer algo, 

chamamos de técnicas”. Nesse sentido, reforçando as ideias da autora, a técnica 

está incorporada a um aglomerado de aptidões primordiais a aplicação da 

tecnologia, ao manejo e uso dos instrumentos tecnológicos. 

O conceito de tecnologia é bem extenso e passou por transformações por 

causa da sua amplificação e heterogeneidade de perspectivas ao longo da história. 

Em vista disso, Silva (2002, p. 3), diz que, a palavra tecnologia pode ser interpretada 

de uma maneira universal como “[...] um sistema através do qual a sociedade 

satisfaz as necessidades e desejos de seus membros”. O sistema o qual o autor 

remete o leitor é bastante genérico e engloba: ferramentas tecnológicas, como 

softwares, e seres humanos, dentre outras coisas. Assim como o conceito, a 

categorização das tecnologias também é vasta, podendo, por exemplo, ser 

subdivididas em clássicas e avançadas. Enfim, todo tipo de tecnologia possui seu 

espaço e relevância na sociedade já que o homem vive por intermédio de cada uma 
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delas, principalmente das que tornam suas atividades menos complicadas e a sua 

vida muito mais simples. 

Vimos acima que existem distintas maneiras de conceituar e compreender a 

tecnologia, devido ao seu conceito ter inúmeros significados, dependendo assim do 

contexto o qual é utilizado. Os conceitos abordados sobre tecnologia são essenciais 

para uma melhor compreensão sobre as TICs- Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Segundo Miranda (2007), o respectivo termo: 

[...] refere-se à conjugação da tecnologia computacional ou 
informática com a tecnologia das telecomunicações e tem na Internet 
e mais particularmente na Worl Wide Web (WWW) a sua mais forte 
expressão. (MIRANDA, 2007, p. 43). 

Além da internet, vale ressaltar que essa terminologia também engloba outros 

recursos tecnológicos que rodeiam os indivíduos, permitindo que a comunicação e a 

informação possam ser estabelecidas e alcançadas por eles. Logo, podemos dizer 

que também são exemplos de TICs: computadores, smartphones, notebooks, TVs, 

lousas digitais. 

Fortificando o que foi informado acima, o PCN- Parâmetro Curricular Nacional 

também faz referência à TIC, ao mencionar que: 

Tecnologias da comunicação e informação: diz respeito aos recursos 
tecnológicos que permitem o trânsito de informações, que podem ser 
os diferentes meios de comunicação (jornalismo impresso, rádio e 
televisão), os livros, os computadores etc. (BRASIL, 1998, p. 135).  

Portanto, as TICs envolvem todos os dispositivos tecnológicos e similares que 

vinculam informação e permitem a comunicação e o conhecimento. Notoriamente, 

são diversas as TICs existentes. Ao decorrer deste trabalho serão mencionadas 

algumas delas. 

 

1.2 - A influência das TICs na vida social das pessoas 

A tecnologia vem revolucionando e transformando a sociedade, satisfazendo 

desejos e vontades, com isso se faz cada dia mais presente na vida social dos 

indivíduos. Em consequência disso, Libâneo (2011) relata que:  
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Na vida cotidiana, cada vez maior número de pessoas são atingidas 
pelas novas tecnologias, pelos novos hábitos de consumo e indução 
de novas necessidades. Pouco a pouco, a população vai precisar se 
habituar a digitar teclas, ler mensagens no monitor, atender 
instruções eletrônicas. (LIBÂNEO, 2011, p. 18). 

Nos dias atuais as denominadas tecnologias da informação e comunicação, 

abreviadas de TIC, intervêm na vida social de muitas pessoas. À proporção que se 

amplia, passa a ter um vasto controle sobre os indivíduos, com isso desempenha 

influências, principalmente em crianças e jovens da atual geração, alterando o modo 

de leitura e escrita. A citação do autor proporciona outras reflexões, pois, essas à 

medida que vão sendo criadas ou aperfeiçoadas impulsionam o consumismo com 

isso as pessoas são influenciadas a adquirirem as tecnologias recém-lançadas no 

mercado, se tornando uma aliada do capitalismo. Entretanto, algumas tomadas de 

decisões de certas pessoas dependem exclusivamente desse tipo de tecnologia, 

caso essas não fossem criadas a vida cotidiana de muitos indivíduos seriam um 

transtorno e a realização de muitas atividades nos dias de hoje seriam impossíveis. 

Ademais, com o surgimento de novas e o aperfeiçoamento das tecnologias 

existentes surgem novas e interativas formas de comunicação e informação.  

A tecnologia provoca mudanças no modo de vida dos indivíduos de forma 

geral e particular. Por isso, Kenski (2012a, p. 21) cita que “[...] A ampliação e a 

banalização do uso de determinada tecnologia impõem-se à cultura existente e 

transformam não apenas o comportamento individual, mas o de todo o grupo social”. 

A autora provoca reflexões no que diz respeito às mudanças de comportamento, que 

as tecnologias ocasionaram no homem e isto fica evidente em praticamente todo o 

processo de vida do mesmo. Para ilustrar, é tão normal os jovens atualmente 

usarem e conhecerem as mais diversas funcionalidades de smartphones, tablets e 

aplicativos para celular, um cenário completamente diferente de antigamente. Nesse 

sentido, a escola e o educador devem explorar essa facilidade que os jovens de hoje 

em dia detêm. Com isso novas formas de ensino-aprendizagem podem ser 

instituídas, bem como inserir nesse contexto, muitas crianças e adolescentes que 

não têm acesso a tais aparatos tecnológicos e com isso reduzir a exclusão digital e 

demais empecilhos que venham a aparecer. No entanto, é primordial a qualificação 

do educador, que deve dispor de conhecimento específico e metodologia que 
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contemplem as exigências do uso da tecnologia, dentro do espaço escolar, como 

também fora dele.  

Como foi visto acima a tecnologia define novos comportamentos. As gerações 

anteriores tem que se adequar hoje em dia a uma realidade social completamente 

diferente da sua. Com o advento da eletricidade, o desenvolvimento das cidades e 

especialmente o surgimento da TV, do telefone, computador, a forma de 

comunicação e obtenção de informação entre as pessoas foi modificada, pois 

antigamente ocorria através de idas a cidades e regiões próximas, conversas entre 

vizinhos ou com indivíduos que retornavam de viagem. O avanço das tecnologias de 

informação e comunicação vem mudando antigos e tradicionais costumes, que cada 

vez mais vão deixando de fazer parte do cotidiano das antigas gerações. Em razão 

disso, Kenski (2012b) enfatiza que:  

[...] Estamos vivendo um novo momento tecnológico. A ampliação 
das possibilidades de comunicação e de informação, por meio de 
equipamentos como o telefone, a televisão e o computador, altera 
nossa forma de viver e aprender na atualidade. (KENSKI, 2012b, p. 
24). 

Ora, desde o começo da sociedade, a hegemonia de um designado padrão 

de tecnologia muda os hábitos pessoais, as composições sociais, culturais e a 

aprendizagem de toda uma comunidade. Aliás, não é por casualidade que as 

épocas cada uma a seu modo foram épocas tecnológicas.  

Já ficou claro, a partir dos conceitos acima elencados, o quanto o nosso olhar 

sobre o que é tecnologia e seus instrumentos precisam ser ampliados. A princípio ao 

falarmos em tecnologia só nos lembraríamos dos computadores e respectivos, mas 

não podemos esquecer que a televisão é uma forma de tecnologia e que existem 

pessoas que são totalmente influenciadas a ponto de adotarem os mesmos 

princípios e ações de personagens fictícios, como adquirem produtos utilizados por 

estes ou então que são divulgados por atores, atrizes considerados celebridades. 

Para essas pessoas o mundo da dramaturgia televisiva se confunde com o real.  

Diante do que foi colocado acima, Libâneo (2011), argumenta que:  

Cresce o poder dos meios de comunicação, especialmente a 
televisão, que passa a exercer um domínio cada vez mais forte sobre 
crianças e jovens, interferindo nos valores e atitudes, no 
desenvolvimento de habilidades sensoriais e cognitivas, no 



19 
 

 

provimento de informação mais rápida e eficiente. (LIBÂNEO, 2011, 
p. 18). 

Com base nas ideias do autor podemos afirmar que a televisão um meio de 

comunicação e informação dentre vários, tenta impor a sua ideologia nos mais 

jovens, em detrimento desse tipo de público está procurando nessa fase referências 

para se inspirar com isso a única finalidade desse meio não é apenas entreter o seu 

telespectador, mas sim gerar mudanças em seu comportamento, para exemplificar 

uma criança ao centralizar a sua atenção para desenhos animados que não 

condizem com a sua faixa etária e que sejam violentos, possa ser que venha a ter 

mudanças comportamentais como se tornar ansiosa, violenta, sedentária e 

consumista, em razão disso, é necessário que durante a infância a criança seja 

estimulada a desenvolver os sentidos por meio de brincadeiras, socialização de 

experiências e não exclusivamente pela TV. 

É importante destacar que a televisão também exerce influencias positivas em 

crianças e jovens, principalmente em sua formação educacional. Isto posto, Moran, 

Masetto e Behrens (2000), traz outra observação que difere da que foi colocada 

anteriormente ao afirmar que: 

A criança também é educada pela mídia, principalmente pela 
televisão. Aprende a informar-se, a conhecer - os outros, o mundo, a 
si mesma -, a sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, "tocando" 
as pessoas na tela, pessoas estas que lhe mostram como viver, ser 
feliz e infeliz, amar e odiar. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, 
p. 33).   

Portanto, com base nos autores o contato entre a criança e a televisão 

provoca várias sensações, sendo a maioria delas agradáveis, uma vez que, estimula 

os sentidos sensoriais da criança e/ou adolescentes, ao assistirem uma determinada 

história que seja condizente com a sua idade, a mesma interagi, através da tela, pois 

esse recurso audiovisual prende a atenção delas por meio da articulação entre 

imagens, escrita, música e diálogo com isso ela desenvolve a imaginação, aprende 

novas culturas, músicas, noção de tempo através do começo e fim de um programa 

televisivo e elabora outros tipos de brincadeiras. Ou seja, mesmo antes de começar 

a frequentar a escola, elas já são educadas pela TV e demais mídias digitais. 

Entretanto, os familiares e/ou responsáveis pelas crianças e/ou adolescentes devem 

acompanhar de perto, o uso que elas/eles fazem desse aparelho, pois muitas não 
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conseguem diferenciar o mundo fictício do real, além disso, é fundamental controlar 

o tempo de uso para que esses não fiquem durante um longo período a frente da 

TV, para que esse meio de comunicação não interfira em sua vida por completo. 

De modo parecido, ao que já foi abordado acima, sobre a influência negativa 

da televisão. Kenski (2012b, p. 25), diz que “todas as formas de interação 

proporcionadas pelos computadores - principalmente quando ligados à Internet - 

geram transformações explícitas no comportamento dos seus usuários”. A autora 

direciona o seu olhar especificamente para a influência que as tecnologias de 

comunicação e informação exercem sobre as pessoas, com isso deixam de ser 

vistas apenas como tecnologias propriamente ditas, pois, passam a fazer parte de 

suas vidas, fazendo com que não consigam viver afastadas delas, as tornando cada 

vez mais conectados e dependentes do virtual e desconectada da realidade em que 

vive, deixando de lado os amigos, os estudos, os diálogos com outras pessoas, bem 

como se tornam pouco reflexivas, deixando de pensar na sociedade de uma maneira 

geral, em seu papel de cidadão, no próprio mundo que as cerca bem como, se 

tornam pessoas inseguras para se relacionar socialmente. 

A tecnologia atualmente está por toda parte, presente até em simples 

atividades do dia-a-dia, revolucionando a forma de viver.  Diante disso, Kenski 

(2012a, p. 19) afirma que, “As tecnologias invadem as nossas vidas, ampliam a 

nossa memória, garantem novas possibilidade de bem-estar e fragilizam as 

capacidades naturais do ser humano”. A autora volta o seu olhar para os aspectos 

positivos e negativos provocados pela tecnologia. Primeiramente, como pontos 

positivos, destaca a ampliação da memória, ou seja, as tecnologias se tornam uma 

extensão do cérebro, isto é, recordam compromissos do cotidiano. Em seguida, 

discorre sobre o bem-estar, que as tecnologias propiciam, aliás, como conforto 

proporcionado por essas, temos, a velocidade na obtenção e no envio de 

informações, a ampliação da comunicação, permitindo a comunicação virtual com 

pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo. Posteriormente, ao concluir a 

sua ideia refere-se a um ponto negativo, que as tecnologias causam as capacidades 

naturais do ser humano. Pois, essas ao serem fragilizadas, podem vim a deixar a 

atenção limitada e levar o homem a cometer suscetíveis falhas. Nesse sentido, é 

importante salientar que o homem primitivo não possuía toda essa comodidade 
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tecnológica, que temos hoje em dia, aliás, dependiam exclusivamente de duas 

importantes capacidades naturais o próprio corpo e principalmente o seu cérebro. 

Com relação às variedades de possibilidades de influencias que as inúmeras 

tecnologias podem gerar sobre as pessoas, é importante chamar a atenção para o 

fato de que:  

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”. (PORTO, 2006, p. 44). 

Realmente, a tecnologia não pode ser colocada como opção de escolha para 

o bem ou o mal da humanidade, contudo, apresentam-se aspectos positivos e 

negativos relevantes no meio tecnológico, que devem ser verificados uma vez que 

podem provocar efeitos benéficos ou não na vida dos indivíduos de maneira geral. É 

de fundamental importância destacar que as pessoas devem analisar a tecnologia e 

tudo o que é divulgado por ela de maneira crítica. Enfim, o desafio da educação, 

escola e professores é justamente identificar a importância das TICs e a sua 

intervenção no jeito de ser, de proceder e se portar de cada indivíduo na sua vida 

social. 

 

1.3 - O auxílio das TICs para a transformação da prática educativa no 

ambiente escolar e o papel dos professores 

O surgimento dos computadores e da internet e a sua incorporação no 

ambiente educativo, proporcionou o ingresso de novos recursos tecnológicos no 

cotidiano escolar, haja vista que, antes era difícil a instauração de computadores no 

espaço escolar devido à sua dimensão e valor de compra.  De acordo com Kenski 

(2012a, p. 44), “A maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo 

educativo”. Corroborando, com a ideia colocada pela autora, à tecnologia está 

presente em todas as etapas da prática educativa, desde a forma com que o 

professor planeja suas aulas, elabora o seu plano de ensino até a emissão da 

declaração de conclusão de um determinado curso por uma instituição de ensino. 

Logo, a escolha e uso de uma tecnologia em especial é capaz de provocar 
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importantes alterações na forma de sistematizar o ensino. Só para exemplificar, a 

metodologia adotada por um determinado professor para abordar um conteúdo por 

meio do livro didático é completamente diferente se esse mesmo professor utilizar 

uma ferramenta auxiliar, seja um software educativo, vídeo ou algum outro recurso 

didático interativo. Do mesmo modo, a ordem do ambiente, a distribuição do tempo, 

a quantidade de alunos que cada classe dispõe e as metas de ensino são capazes 

de propiciar transformações expressivas na forma com que os educadores e 

estudantes irão usar as ferramentas tecnológicas no ambiente de aprendizagem. 

A tecnologia provoca mudanças na forma com que o professor leciona, a 

partir do momento em que este adotada uma metodologia inovadora para introduzir 

a mesma em sua sala de aula, consequentemente, essa promove alterações na 

aquisição de conhecimento por parte do aluno. Em razão disso, Garcia (2013), 

afirma que: 

[...] o professor não é mais o detentor de todo o conhecimento, de 
modo que o aluno passa a ser o principal responsável pela 
construção do seu conhecimento, tendo um papel mais ativo, na 
busca de soluções das suas necessidades. (GARCIA, 2013, p. 26). 

A partir do que é colocado pela autora é importante pensar também que as 

ferramentas tecnológicas como computadores, notebooks, smartphones e tablets 

propiciam aos alunos certa independência, pois oferecem recursos e possibilidades 

para que os mesmos possam pesquisar os conteúdos solicitados pelo educador, a 

indagar os informes encontrados, bem como analisar, investigar e entender as 

funcionalidades dessas TICs e isto colabora para que as aulas se tornem mais 

atrativas e o aluno seja o sujeito ativo na construção do seu próprio conhecimento.  

Segundo Souza e Souza (2010, p. 128), “As TIC’S [...] servem de auxílio ao 

estudo e facilitam a aprendizagem trazendo o conhecimento de forma mais 

estruturada”. Essas tecnologias servem de complemento educacional, melhorando a 

compreensão dos conteúdos por parte dos alunos. É também pertinente pensar que 

a inserção dessas tecnologias interativas no ambiente escolar de maneira didática 

proporciona aos alunos formalizar ideias, construir e socializar novos 

conhecimentos, trocar experiências através da utilização das tecnologias em 

trabalhos escolares colaborativos, o motiva fazendo com que a aprendizagem se 

torne estimulante, dinâmica e o aproxima do professor e vice-versa. Além disso, o 
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uso desses recursos contribui especialmente no desenvolvimento de alunos que 

possuem algum tipo de dificuldade no processo de ensino-aprendizagem a partir do 

momento em que são criados cenários lúdicos que colaborem para que o aluno 

venha a desenvolver habilidades, competências e amplie os conhecimentos que 

possui, todavia cabe ao professor direcionar o aluno coerentemente para que os 

resultados obtidos sejam satisfatórios. 

A partir do que foi dito acima Moran (2007, p. 3-4), apresenta o seu ponto de 

vista ao dizer que “As tecnologias em contextos e encontros pedagógicos 

acomodados, rotineiros aumentam a previsibilidade, o desencanto, a banalização da 

aprendizagem, o desinteresse”. Ou seja, a partir dessas considerações somos 

levados a pensar que o educador deve elaborar cenários que resignifiquem o 

ensino, utilizando as tecnologias como ferramenta de motivação, comunicação, 

cooperação e socialização para que o aluno se mantenha interessado na aula, pois, 

se o professor utilizá-la apenas para continuar mantendo o modelo tradicional de 

ensino os alunos se sentiram desmotivados. 

Apenas, a tecnologia não resolve os dilemas da educação. Portanto, a figura 

do educador ganha ainda mais destaque. É insensato pensar que as tecnologias 

irão substituir os professores. Em razão disso, Kenski (2012b, p. 84) afirma que, 

“Aprendemos a não temer ás máquinas, a não achar que elas podem nos substituir 

em nossas funções”. Contudo, o professor ao aderir às novas tecnologias deixa de 

ser visto como o dono do conhecimento. No entanto, obtém outro papel relevante o 

de mediador do conhecimento. A afirmação ainda nos remete a ideia de que a 

tecnologia auxilia a melhorar a educação, cria condições para os docentes ensinar e 

os alunos aprenderem servindo como ferramenta de apoio, enfim, mesmo que os 

alunos saibam utilizar completamente uma tecnologia o mesmo depende de um 

mediador, nesse caso o professor, que será um facilitador da aprendizagem e a 

tecnologia um complemento no processo de ensino-aprendizagem.   

Como já visto acima, com as novas tecnologias, os professores assumem 

outro papel o de mediador. Por essa razão, assumem a responsabilidade de orientar 

e motivar os seus alunos, como também pensar, planejar, criar e propor novos, 

agradáveis e atrativos ambientes de aprendizagem para a construção do 
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conhecimento, para que o aluno seja atuante no processo de ensino-aprendizagem. 

Em razão disso, Kenski (2012a), considera que: 

As novas tecnologias de comunicação (TICs), sobretudo a televisão 
e o computador, movimentaram a educação e provocaram novas 
mediações entre a abordagem do professor, a compreensão do 
aluno e o conteúdo veiculado. (KENSKI, 2012a, p. 45). 

Contribuindo com a autora, o uso por parte do professor de funcionalidades 

visuais e auditivas ofertadas por ferramentas computacionais, tais como a televisão, 

computador, etc, pode contribuir com informações mais pragmáticas com relação ao 

que se pretende ensinar. Mas, é necessário que o professor utilize esses 

equipamentos da melhor forma possível para gerar mudanças no desempenho tanto 

dos alunos quanto nos seus, para que ambos sejam conduzidos ao satisfatório 

saber e a melhor compreensão do assunto abordado. Entretanto, apesar das novas 

tecnologias de informação e comunicação serem usadas na educação, essas ainda 

não ocasionam mudanças drásticas nos alicerces dos cursos ofertados, na 

vinculação dos assuntos e muito menos no jeito com que os educadores exercem a 

sua profissão. Apesar das alterações importantes e favoráveis para educação, 

modificando a realidade das aulas tradicionais as TICs ainda são vistas como 

ferramentas de apoio, com isso estão muito distantes de serem empregadas em 

toda a sua capacidade para uma educação satisfatória, enfim para que as mudanças 

comecem a aparecer no processo de ensino-aprendizagem é de fundamental 

importância à compreensão e inserção pedagógica delas como recursos didáticos. 

Outro aspecto que devemos levar em consideração é o fato de haver uma 

carência na área da educação de professores tecnológicos que segundo Moran 

(2007, p. 38), “[...] humanizem as tecnologias e as mostrem como meios e não como 

fins”. Com base nas ideias apresentadas pelo autor podemos afirmar que, o 

educador deve utilizar as tecnologias para dar um novo sentido à prática 

educacional.  

Já Libâneo (2011, p.15), menciona que “Têm sido frequentes afirmações de 

que a profissão de professor está fora de moda, de que ela perdeu seu lugar numa 

sociedade repleta de meios de comunicação e informação”.  Ou seja, como observa 

o autor, não se é dado o significativo valor a tal profissão, com os avanços 

tecnológicos os educadores se tornaram irrelevantes e sem nenhuma chance de 
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competir com as determinações impostas pela a atual geração, logo os educadores 

temem perder seus cargos para as novas tecnologias. Mas, muitas das vezes o fato 

da profissão está ficando fora de moda, deve-se a falta de iniciativas, investimentos 

e formação continuada de professores, com isso o profissional não se sente pronto a 

usar as novas tecnologias e por outro lado, os jovens não enxergam futuro nessa 

profissão. Em contraposição com, o contexto descrito os professores são sim 

imprescindíveis, pois, são eles que desempenham o papel de formador do 

conhecimento e fornecem a visão crítica em relação ao mundo. 

Apesar de todos os recursos e facilidades proporcionados pela tecnologia, o 

contato, diálogo e socialização de conhecimentos com os professores são 

indispensáveis. Tendo em vista isso, os alunos geralmente qualificam como 

excelentes educadores os que mais interagem e são empenhados com o processo 

de ensino-aprendizagem independente do modelo de ensino que o professor adota 

em sua prática pedagógica. Por conseguinte, disso Moran (2007) sustenta que: 

Bons professores são as peças-chave na mudança educacional. Os 
professores têm muito mais liberdade e opções do que parece. A 
educação não evolui com professores mal preparados. Muitos 
começam a lecionar sem uma formação adequada, principalmente 
do ponto de vista pedagógico. Conhecem o conteúdo, mas não 
sabem como gerenciar uma classe, como motivar diferentes alunos, 
que dinâmicas utilizar para facilitar a aprendizagem, como avaliar o 
processo ensino-aprendizagem, além das tradicionais provas. 
(MORAN, 2007, p. 18). 

De fato, a educação não evolui com professores mal preparados. Portanto, o 

autor menciona que os bons educadores são elementares para que as mudanças 

aconteçam. Ao se referir a bons educadores o autor está incluindo todos os 

profissionais da educação que se destacam através de condutas e metodologias 

inovadoras demonstradas em sala de aula. Nessa perspectiva, podemos considerar 

algumas características que fazem dos educadores, bons profissionais, a exemplo, 

ser assíduo, disposto a mudanças, aproximam a parte teórica e prática da disciplina, 

expressa um vasto conhecimento a cerca dos conteúdos trabalhados em sua 

disciplina e os aplica de maneira atual e clara envolvendo o contexto dos seus 

alunos, relacionam o conteúdo abordado com outras disciplinas e possuem 

competências e aptidões didáticas. 
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Mas, o contexto atual mostra que ser um bom educador é uma tarefa bem 

mais complexa em consequência da globalização e dos frequentes avanços 

tecnológicos com isso, se imagina que os profissionais devam ter a compreensão 

muito precisa dos conhecimentos já adquiridos e ir à busca de novos, entretanto, 

vale destacar que o simples fato de o professor obter novos conhecimentos 

principalmente relacionados às novas tecnologias, não sucede o conhecimento que 

o mesmo contém e sim o acrescenta. 
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CAPÍTULO II 

2. OS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS QUE FAZEM PARTE DO COTIDIANO 

DOS ALUNOS  

Hoje em dia é comum o uso de instrumentos tecnológicos entre os alunos, 

principalmente, em suas vidas sociais como forma de diversão, entretenimento e 

inclusão. Logo, é importante termos o conhecimento desse termo. Segundo Chauí 

(2012, p. 292), “Os instrumentos tecnológicos são ciência cristalizada em objetos 

materiais [...] destinam-se a dominar e transformar o mundo e não simplesmente a 

facilitar a relação do homem com o mundo”. Podemos afirmar então que os 

instrumentos tecnológicos não têm como única finalidade permitir que o homem se 

relacione com as pessoas ao seu redor, mais sim algo mais audacioso, provocar 

mudanças na forma com que essa relação é estabelecida.  

Segundo Batista e Rocha (2006, p. 2), “Crianças e jovens convivem 

naturalmente com as novas tecnologias digitais, computadores, videogames, internet 

e outros instrumentos tecnológicos”. Os autores apresentam alguns exemplos de 

recursos tecnológicos que fazem parte do cotidiano de quase todos os alunos 

atualmente. Os computadores e smartphones conectados a internet são recursos 

bastante utilizados entre os alunos para se comunicar com colegas, realizar 

pesquisas escolares e outras atividades, no entanto, existem alunos que não 

possuem computadores e tão pouco smartphones com acesso a internet e nem os 

demais recursos tecnológicos que foram informados, porém, detém conhecimentos 

relacionados a essas tecnologias e as vivenciam em sua vida cotidiana através de 

lan houses e de escolas que possuem bibliotecas informatizadas, telecentros ou 

laboratórios de informática. 

É frequente vermos os alunos atraídos e usando os mais variados 

instrumentos tecnológicos interativos dentro e fora do ambiente escolar, sendo 

comum a reclamação por parte dos educadores do uso excessivo das tecnologias 

digitais durante as aulas. Isso gera uma grande problemática, pois os professores ao 

flagrar os discentes utilizando os aparelhos geralmente os censuram de imediato, 

sem ao menos observar a finalidade do uso. Por outro lado, é notório que existe a 

boa intenção do professor que os alunos prestem atenção na aula, absorvendo o 
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máximo possível o conhecimento. De fato, este é um grande conflito que tende a 

aumentar diante do crescimento do acesso às TICs–Tecnologia da Informação e 

Comunicação e sua assimilação por uma geração que já nasceu conectada. Sobre a 

ampliação do uso dos recursos digitais, Barreto (2014), diz que: 

[...] os usos de smartphones, tablets, notebooks e outros dispositivos 
eletrônicos estão em franca expansão em todo o Brasil, tornando-se 
onipresentes nas vidas dos adolescentes e incorporados em todas as 
esferas de seu cotidiano, inclusive nas salas de aula. (BARRETO, 
2014, p. 2). 

Acima, vimos alguns instrumentos tecnológicos que dialogam constantemente 

com o cotidiano de quase todos os alunos. Devemos levar em consideração que os 

dispositivos eletrônicos como smartphones, tablets, notebooks são usados em 

variadas atividades que permeiam desde o cotidiano social ao cotidiano escolar do 

aluno, a exemplo, tirar selfies e fotografias (inclusive do quadro negro), assistir 

conteúdos (como vídeo aulas), estudar e se comunicar (é cada vez mais comum a 

criação de grupos virtuais de estudos), etc. Desta forma, fica evidente que a 

tecnologia é uma ferramenta utilizada espontaneamente pelos alunos para acessar e 

compartilhar o conhecimento fora dos muros da escola. 

A notoriedade dos instrumentos tecnológicos entre o público jovem faz com 

que em algumas escolas o caderno e o livro didático deem lugar aos computadores, 

notebooks, tablets e smartphones, para atender ao perfil dos alunos que fazem parte 

do mundo contemporâneo. Assim, ao invés desses alunos usarem o lápis e a caneta 

para copiar o conteúdo exposto na lousa branca em seus cadernos, muitas vezes, 

os substitui pelos teclados (periférico de entrada de dados), sejam físicos ou virtuais, 

que são acionados pelos dedos das mãos e as informações inseridas são 

armazenadas no dispositivo, onde podem ser acessadas a qualquer momento e em 

qualquer lugar. Isto pode gerar o hábito de se teclar mais do que escrever 

cursivamente, prejudicando a caligrafia. 

O modelo de educação vem passando por uma transição. Diante disso, Silva 

e Correa (2014, p. 26), afirmam que “Pensar no processo de ensino e aprendizagem 

em pleno século XXI sem o uso constante dos diversos instrumentos tecnológicos é 

deixar de acompanhar a evolução que está na essência da humanidade”. Os autores 

nos levam a ter um novo olhar acerca da educação atual e da sociedade. 



29 
 

 

Atualmente, os instrumentos tecnológicos, os quais os alunos se relacionam em seu 

cotidiano por intervalos de tempo significativos, passam a exigir adaptações na 

forma como acontece o processo de ensino e aprendizagem. A escola atual e seu 

corpo docente devem estar atentos e abertos aos instrumentos já elencados, bem 

como as inovações tecnológicas que venham a surgir de modo a promover a 

integração da cultura tecnológica, que faz parte do cotidiano dos alunos, ao 

ambiente escolar e a prática pedagógica. 

Segundo Lopes (2006, p. 15), “Os seres vivos podem sofrer modificações ao 

longo do tempo, por meio de processos que os levam a maior adaptação ao meio. É 

o que se chama evolução”. A partir da ideia da autora somos levados a refletir que a 

evolução é a adaptação do homem ao local onde ele vive. Isso não se restringe 

somente ao campo biológico, mas também ao socioeconômico. À vista disso, os 

avanços tecnológicos, que geram mudanças no ambiente onde o ser humano 

desempenha suas atividades, impõe a ele que se adapte ao uso das tecnologias de 

forma a acompanhar a evolução que, como Silva e Correia reiteram, está na 

essência da humanidade. Aqueles que não evoluem tecnologicamente, ou seja, não 

se adaptam as mudanças, podem ficar ultrapassados em setores do mercado que 

passam a exigir cada vez mais dinamismo, competitividade e principalmente 

informatização. Em face disso, como foi colocado pelos autores, o processo de 

ensino-aprendizagem deve ser repensado de modo a permitir a incorporação dos 

instrumentos tecnológicos. Isso garantiria aos estudantes maiores oportunidades ao 

passo que a escola cumpriria sua função social, ou seja, formar cidadãos críticos e 

aptos a enfrentar os novos desafios da sociedade. 

Os instrumentos tecnológicos, vistos acima, principalmente os equipamentos 

móveis, se tornaram quase imprescindíveis no cotidiano dos alunos, devido a sua 

facilidade, agilidade e funcionalidades proporcionadas para acesso às informações, 

estando presentes em muitos lugares frequentados pelos alunos. Segundo Oliveira, 

Costa, Baptista e Rocha (2015, p. 163), “[...] os equipamentos móveis destacam-se 

tanto porque crescem em sofisticação técnica como porque estão cada vez mais 

presentes na vida das pessoas e no dia a dia das organizações”. Ora, a evolução da 

sociedade e da tecnologia faz com que grande parte das organizações incorpore 

aparelhos tecnológicos móveis no seu cotidiano e requisite dos indivíduos 
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capacitação tecnológica para trabalhar em ambientes corporativos. Assim, os 

indivíduos tem que possuir o conhecimento e saber utilizar modernos, sofisticados e 

interativos modelos de instrumentos tecnológicos, para exercer uma profissão de 

maior destaque no mercado de trabalho. Possivelmente, esse seja um dos motivos 

para os instrumentos tecnológicos fazerem parte da vida das pessoas, 

especialmente dos alunos, de modo que eles venham a adquirir competências e 

habilidades tidas como elementares para o sucesso profissional. 

Devemos atentar segundo Rezende (2008, p.13), para o fato de que as 

“Tecnologias móveis como o celular ou os smartphones, hoje, permitem que se 

acesse a internet e um enorme manancial de informações a partir de qualquer lugar 

da casa, até mesmo deitado em uma cama”. Diante dessa colocação do autor, 

somos levados a pensar que os alunos ao utilizarem esses dispositivos móveis têm 

opções de realizar várias atividades, como navegar em vários sites, ler livros digitais, 

ou então, simplesmente utilizar-se da internet sem fio para distrair-se ouvindo 

músicas de suas bandas favoritas e divertir-se com jogos de sua preferência online, 

enquanto estão acomodados no conforto do seu próprio lar. Vale acrescentar que as 

ações mencionadas também podem ser feitas em outros locais desde que sejam 

pontos de acesso à internet sem fio.  

Os computadores segundo Hegenberg (2008, p. 80), “[...] recebe, interpreta, 

processa, armazena, manipula e utiliza as informações”. Esse pode ser outro fator 

que supostamente, contribua para que os computadores estejam no cotidiano dos 

alunos, pelo fato de por meio dele ser possível gerenciar compromissos sociais, 

realizar cálculos matemáticos simples e complexos com rapidez e precisão sem 

depender exclusivamente da sua mente. Segundo Fiscarelli e Fiscarelli (2008, p. 

186), os demais instrumentos tecnológicos “[...] como os aparelhos celulares, 

palmtops e tablets [...] se tornaram indispensáveis e alteram nossa maneira de 

armazenar e processar informações [...]”. Dos aparelhos móveis citados pelos 

autores, atualmente são símbolos de status e de expressão entre os jovens, os 

aparelhos celulares (smartphones) e os tablets. Por demonstrarem ter um maior 

domínio e quererem se diferenciar em relação às gerações anteriores, uma parte 

considerável dos jovens utiliza seus dispositivos para poder armazenar seus 

contatos, ao invés da antiga caderneta de papel em que os contatos eram anotados 
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manualmente por ordem alfabética. Hoje em dia se tornou mais prático sendo 

necessário apenas pesquisar o contato, digitando o seu respectivo nome, enquanto 

na antiga agenda para encontrar alguma informação era preciso folhear as páginas 

que a depender da quantidade de contatos poderia ser algo bastante exaustivo.  

Os instrumentos tecnológicos racionalizam e automatizam o ambiente 

profissional e de lazer, além disso, parecem ser bastante interessante e 

surpreendente de modo a propiciar aventuras e oportunidades. Com isso, 

conquistam e adentram cada dia mais a vida das pessoas. Diante disso, Chaves 

(2005) contribui com essa discussão ao evidenciar que: 

[...] o computador, o celular e os demais instrumentos tecnológicos 
ganham, a cada dia, grande dimensão na vida profissional e de lazer 
dos indivíduos, constituindo meio de comunicação ágil e eficaz, 
assim como interessante por estarem imersos no cotidiano. 
(CHAVES, 2005, p. 47). 

A partir das ideias apresentadas pela autora, os instrumentos tecnológicos 

estão frequentemente presentes na vida de praticamente todo indivíduo, por serem 

importantes ferramentas de trabalho, inclusive, são muitas vezes utilizados em 

momentos de lazer tornando-se uma extensão do trabalho. É importante destacar 

que toda a comodidade, imediatismo, mobilidade, portabilidade e independência em 

relação às gerações passadas fazem com que o uso dos instrumentos, já 

especificados acima, se torne quase inevitáveis no cotidiano dos alunos. É também 

pertinente chamar atenção para o fato de que nos dias atuais os educandos levam 

os instrumentos tecnológicos portáteis, como smartphones, tablets e notebooks, 

para vários lugares, por priorizarem a flexibilidade, pois independente do lugar em 

que estejam em questão de instantes podem se comunicar e solucionar uma 

situação seja ela pessoal ou profissional através do uso desses instrumentos.  

Segundo Nascimento e Hetkowski (2009, p. 194), “Com o uso cotidiano da 

tecnologia móvel, os adolescentes desenvolvem, então, novos hábitos ou mesmo 

novos rituais em seu dia-a-dia”. Os autores nos levam a pensar sobre os novos 

hábitos e rituais desenvolvidos pelos adolescentes em seu cotidiano por causa do 

uso de tecnologias móveis, com isso são possíveis exemplificar alguns deles. 

Quanto aos hábitos os adolescentes ao invés de utilizar o relógio despertador antigo, 

para acordar podem fazer uso do aplicativo que se encontra em seu smartphone 
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para realizar a mesma ação. Geralmente, os usos rotineiros de aparelhos móveis os 

tornam disponíveis o tempo todo, inclusive nos momentos de lazer. Novos 

ambientes e laços sociais são criados (em grupos no facebook e whatsapp) com 

isso podem compartilhar as suas rotinas, marcar encontros, manifestar suas 

opiniões, reivindicar direitos e também manter diálogos com outras pessoas, 

principalmente da mesma idade. Existem adolescentes que desenvolvem afeições 

por seus instrumentos, compram apetrechos, como películas, capas para poder 

guardá-los, mantém um cuidado, carinho de modo que o aparelho se mantenha 

preservado e tenha uma durabilidade maior. Também devemos ilustrar alguns dos 

rituais que são desenvolvidos, alguns adolescentes acabam por deixarem os seus 

aparelhos móveis ligados durante toda a noite, próximos de onde dormem. Ao 

chegar a algum local, os adolescentes são geralmente incumbidos, pelos pais ou 

responsáveis, da obrigação de ligar ou enviar uma mensagem, informando-os que 

estão bem. Tudo isso por uma questão de segurança. 

A escola é um local onde os alunos passam boa parte do seu tempo assim 

seria pertinente à comunidade escolar identificar os instrumentos tecnológicos, bem 

como os conteúdos acessados pelos alunos, tendo como finalidade orientá-los no 

seu melhor uso, criando espaços criativos e inovadores que se bem planejados 

agregariam conhecimento significativo e facilitariam o trabalho tanto dos alunos 

quanto dos educadores. 
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CAPÍTULO III 

3. CONTRIBUIÇÃO DOS MEIOS TECNOLÓGICOS PARA A EDUCAÇÃO 

Desenvolver qualquer tipo de instrumento, como um garfo ou celular, requer 

do homem, análise, planejamento e concepção, nas diversas fases do processo 

produtivo. De acordo com Kenski (2012a), a tecnologia pode ser compreendida 

como a aplicação de vários conhecimentos, sobretudo os científicos, para 

construção de um determinado instrumento. 

Conforme já discutido por Barreto (2014), no capítulo anterior, os 

adolescentes estão cada vez mais usando os instrumentos tecnológicos como 

smartphones, tablets, notebooks, dentre outros. Possivelmente, a ampliação do 

comércio eletrônico e a grande interatividade que estes dispositivos proporcionam 

são os grandes responsáveis pela crescente presença no cotidiano deles, 

permeando até mesmo o contexto escolar, impondo novos desafios à escola. 

Sampaio, Santos e Mesquida (2002, p. 2), apresentam o seu ponto de vista 

sobre o conceito de educação ao afirmarem que “[...] é aquilo que alguém 

conquistou ao fim de um processo em que interagem a prática e a teoria, a teoria e a 

prática, a ciência e a técnica (tekne), o saber e o fazer”. Os autores tem uma visão 

do processo educativo como uma das etapas da vida do homem, pois colabora na 

construção do homem em si, isto é: em seu modo de pensar, se relacionar, tomar 

decisões e proporcionar experiências importantes, por meio de experimentações 

práticas de conteúdos teóricos. Isso tudo permite a ele uma melhor visualização e 

compreensão científica e técnica de sorte que utilize todos os conhecimentos 

adquiridos em prol de uma sociedade transformadora em que todos tenham as 

mesmas oportunidades e condições de vida. Cabe ainda pontuar que todas as 

interações socioculturais também integram o processo de ensino-aprendizagem, ou 

seja, a educação extrapola o “conteudismo”.  

É importante frisar que o termo educação possui várias definições 

completamente distintas, a depender da visão de mundo de cada autor e seu 

contexto sociopolítico. Para compreendermos ainda mais o seu conceito, é 

fundamental entendermos a etimologia da palavra. Paz e Gutiérrez (2013), afirmam 

que: 
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A palavra educação tem sua origem no latim – educare, que significa 
alimentar, criar, logo se pode concluir que educação é algo 
propiciado a alguém para sua existência e projeção, seja no âmbito 
social ou individual. (PAZ; GUTIÉRREZ, 2013, p. 9, grifo do autor). 

Com base na etimologia e na conclusão que os autores adquirem, a 

educação instrui as pessoas, de um modo geral, para o mundo e possui um papel 

extremamente importante na vida das pessoas, seja no meio social ou individual, 

permitindo ao homem socializar conhecimentos, pensar criticamente, construir uma 

identidade social e cultural, conseguir um bom emprego, conhecer seus deveres e 

seus direitos. Enfim, a educação prepara o homem para conviver em sociedade, 

exercendo plenamente sua cidadania. A Lei nº 9.394/96 e suas alterações, também 

conhecida popularmente como simplesmente LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), conceitua que: 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. 

De acordo com a LDB, a educação não ocorre apenas em um espaço escolar, 

como em uma sala de aula padrão, e não se encerra quando o estudante conclui um 

curso, é um processo amplo e continuado que engloba outras variáveis. Na referida 

lei, a compreensão da tecnologia está incluso no rol dos objetivos e finalidades da 

Educação Básica e Superior. Desta forma, torna-se essencial a inserção da 

tecnologia no contexto escolar, pois os instrumentos tecnológicos dialogam com os 

processos formativos que se desenvolvem nos ambientes não escolares, conforme 

já discutido nesta obra, auxiliando no desenvolvimento do educando. 

Existem variados recursos tecnológicos que já são utilizados em salas de 

aula, com o intuito de melhorem o ensino-aprendizagem. A TV multimídia é um 

exemplo de aparato tecnológico implantado e ainda utilizado em escolas da rede 

pública de ensino para uso exclusivamente educacional, dispondo de 

funcionalidades que podem ser utilizadas tanto por professores quanto por alunos 

para ilustrar e exemplificar as aulas. Segundo Dias (2013, p. 35), “A TV Multimídia é 

um complemento, um acessório pedagógico, que, para muitos professores, se 

tornou um instrumento indispensável para as suas aulas, ao mesmo tempo em que 

provoca resistência entre outros educadores”. Seguindo a observação do autor, 
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existem, basicamente, dois tipos de perspectiva, por parte dos educadores, em 

relação à tecnologia discutida. Por um lado, os professores que veem esse 

equipamento como uma ferramenta indispensável, certamente por acreditarem que 

ele pode tornar as aulas mais interessantes e significativas, colaborar com a 

aprendizagem e desenvolver ainda mais a criatividade dos alunos, por meio de 

atividades em que os mesmos interajam com a TV. Por outro lado, existem os 

educadores que possuem resistências quanto ao uso da TV multimídia, 

possivelmente por apresentarem certa dificuldade em aprender a usufruir dos seus 

recursos ou por falta de interesse ou, até mesmo, por possuírem medo de serem 

substituídos por ela, bem como pelos demais instrumentos tecnológicos. Em virtude 

disso, os profissionais mais resistentes, terminam adotando a mesma metodologia, e 

acabam por não acompanhar o dinamismo tecnológico, que é frequente nos dias de 

hoje, e acabam aumentando as fronteiras entre a escola e a sociedade. 

A TV multimídia, ou então TV pendrive como pode ser também chamada, é 

um recurso de multimídia que altera o ambiente escolar, incluindo e propiciando, 

tanto aos educandos quanto aos educadores, o acesso a tecnologias em sala de 

aula. Segundo Mello (2009, p. 5), “Os recursos de imagens, vídeo e sons da TV 

Multimídia tem uma grande contribuição na construção do conhecimento em cada 

momento didático da aula”. A colocação da autora reafirma a contribuição que a TV 

pendrive propicia no aumento do dinamismo e interatividade, extrapolando os livros 

didáticos e o quadro negro. 

A TV multimídia e demais instrumentos tecnológicos proporciona aos alunos 

construírem novos espaços de aprendizagem em que eles possam se sentir 

empolgados, pois os levam a compreender os conteúdos de uma forma muito mais 

simples, através de imagens, vídeos e desenhos que pode ser também visualizado 

em seus instrumentos tecnológicos, fora da sala de aula. Em razão disso Castro (et 

al., 2015, p. 3) afirmam que a TV multimídia: 

[...] possibilita aos estudantes melhor entendimento das explicações 
dos conteúdos, alterando a visão dos alunos a respeito de alguns 
conteúdos e disciplinas como sendo incompreensíveis, abstratos e 
distante da realidade dos estudantes. Com este recurso pode-se 
explorar diversas linguagens e desenvolver várias habilidades, 
orientando o aprendizado. Isso na educação é positivo e deve ser a 
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cada dia incentivado, sendo necessário que a escola tenha 
organização, fortaleça sua estrutura pedagógica e formação docente.  

Os autores, assim como os demais, saúda a inserção da TV multimídia no 

ambiente escolar, já que ela se tornou uma grande aliada de uma aprendizagem 

simples e agradável ao possibilitar a explicação dos conteúdos de uma maneira 

diferente e inovadora; porém os autores chamam a atenção para o preparo que a 

escola deve ter para que esse instrumento tecnológico possa obter resultados ainda 

mais exitosos para a educação. É necessário haver uma interação entre alunos, 

gestores escolares e corpo docente, onde este último seja capacitado 

continuadamente para lidar com as tecnologias e tenha consciência dos seus 

objetivos e potencialidades.  

Diante das vantagens da TV multimídia elencadas cabe, entretanto, 

considerar que o uso excessivo pode tornar as aulas tediosas, e ainda por cima 

mascarar um ensino tradicionalista, e que este recurso já se encontra ultrapassado 

diante das novas tecnologias multimídia, a exemplo da lousa digital e web 

conferência, os quais superam a TV em relação à visibilidade, interação e 

dinamismo. É importante virgular que a TV não é a solução para todas as 

dificuldades de aprendizagem e não garante sozinho o ensino de maneira eficiente. 

O sucesso dos recursos utilizados está muito mais centrado em como o professor 

explora as funcionalidades e desperta a curiosidade e o interesse nos seus alunos. 

Com efeito, o modelo de sala de aula está passando por transformações em 

razão da sociedade está cada vez mais globalizada e tecnológica e segundo 

Parente, Valle e Mattos (2015, p. 29), “[...] os tradicionais giz e quadro-negro já 

cedem lugar às lousas digitais [...]”. Com base na informação trazida pelas autoras, 

os recursos tradicionais de ensino, bastante utilizados pelos professores, estão 

perdendo lugar para as lousas digitais. Isso pode estar acontecendo em virtude 

desse aparelho eletrônico ter inúmeras funcionalidades audiovisuais e proporcionar 

facilidades que contribuem com o educador durante as suas aulas. Ao fazer uso 

desse equipamento, os educadores podem expor vídeos educativos, conectar-se 

com a internet, usar softwares educacionais que explore novas perspectivas visuais, 

dentre outros recursos. À vista disso, os alunos podem sentir-se mais engajados no 

processo educativo ao fazer links com seu cotidiano social extraclasse. 
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Segundo Nakashima e Amaral (2006, p. 43), “A utilização dos recursos da 

lousa digital proporciona uma mudança metodológica, oportunizando a adaptação 

das aulas para os alunos da atualidade”. Os autores defendem justamente a 

modernização do ambiente escolar para atender aos alunos do século XXI, o que é 

bastante plausível, propiciando uma maior comunicação deles com o professor. Mas 

para isso, o educador deve planejar as suas aulas e fazer uso de atividades 

pedagógicas em que os alunos não sejam simplesmente espectadores, mas sim 

sejam motivados a desenvolverem a sua criatividade e a participarem 

constantemente. Ao fazer uso deste tipo de metodologia, o professor exerce a 

função de mediador no processo de ensino-aprendizagem. Ademais, o educador 

contribui para interligar o cotidiano de uma sala de aula ao cotidiano social 

vivenciado pelos alunos, já que os jovens são cercados dos mais distintos 

instrumentos tecnológicos em boa parte do seu tempo. Logo, o educador pode 

trabalhar os conteúdos elencados na sua disciplina de modo inovador, interativo e 

dinâmico. Diante disso, Gomes (2011) afirma que: 

[...] a lousa digital interativa traz a possibilidade do uso da linguagem 
audiovisual nas salas de aula, assim como fazem outros recursos 
tecnológicos, como o computador e o celular, que são parte do 
cotidiano social de uma boa parcela dos alunos. (GOMES, 2011, p. 
275). 

Seguindo a linha de raciocínio da autora somos conduzidos a refletir que o 

professor ao fazer uso da linguagem audiovisual em sala de aula propicia uma maior 

interação entre ele e seus educandos. Deve-se destacar ainda que o uso dessa 

ferramenta descentraliza o ensino unilateral, baseado apenas na fala e na escrita, e 

aproxima-se cada vez mais dos alunos, em razão de grande parte dos mesmos 

utilizar em sua vida social equipamentos tecnológicos modernos que dispõem de 

funcionalidades audiovisuais. Com isso, eles podem participar mais das aulas e se 

tornarem indivíduos ativos na construção do seu próprio conhecimento. 

Outra ferramenta que pode ser aplicada com fins educacionais é a web 

conferência. Essa mídia digital possibilita a construção da aprendizagem em rede de 

modo construtivo e dinâmico e acaba por transformar a forma com que a educação 

acontece; pois independente do aluno estar presente na sala de aula, o mesmo 

pode se comunicar de modo interativo com professores e colegas. Isto posto, 

Azambuja (2015) afirma que: 
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A web conferência possui inúmeras ferramentas de comunicação em 
um mesmo ambiente, permitindo interações multidirecionais por voz, 
texto (chat) e vídeo. A web conferência possibilita o 
compartilhamento de arquivos, de aplicativos, de telas do 
computador etc. Além dessas características, esses sistemas 
possuem recursos comuns às salas de aula, como quadro branco e 
organização de grupos, ferramentas que auxiliam na condução de 
aulas e atividades colaborativas. (AZAMBUJA, 2015, p. 84). 

A autora nos leva a pensar sobre um novo cenário tecnológico que a web 

conferência proporciona ao âmbito escolar e a vida dos alunos. Os estudantes 

podem participar das aulas, realizar trabalhos escolares em tempo real, bem como 

socializar ideias, estando presentes dentro de uma sala de aula ou em qualquer 

lugar. Para isso ser possível é necessário apenas que eles disponham de algum 

instrumento tecnológico que tenha acesso à internet, com isso as barreiras 

geográficas são encurtadas. 

A gama de possibilidades que a webconferência disponibiliza faz com que ela 

possa ser incorporada na educação. Diante disso (PESCE; HESSEL; BRUNO, 2010, 

p. 2, grifo do autor), afirmam que:  

Rapidamente, a webconferência é absorvida no campo educativo e 
cria nos educadores uma expectativa de que o ambiente virtual 
reproduza todas as características de uma aula presencial. 
Entretanto, essa expectativa é reconstruída à medida que novas 
sessões com a interface proporcionam a vivência de situações 
inusitadas, principalmente na esfera interativa. 

Com base na colocação dos autores, é possível interpretar que as aulas por 

via webconferência criam nos professores tal expectativa em detrimento desta 

ferramenta tecnológica assemelhar-se com o ambiente geralmente encontrado em 

uma sala de aula. Essa ferramenta, onde professores e alunos dialogam, possui 

uma tela que, de certa forma, lembra um quadro branco como numa sala de aula 

presencial, porém virtualmente. Por ser uma aula que acontece por intermédio de 

um recurso tecnológico interativo e que possibilita a alunos de diferentes lugares 

estarem conectados, propicia uma experiência única em razão dos alunos poderem 

tirar dúvidas, em tempo real, sobre assuntos de determinadas disciplinas com o 

próprio professor ou até mesmo com os seus colegas. Esta socialização e 

colaboração de ideias entre todos os envolvidos, neste espaço de aprendizagem, 

contribuem no processo de construção do conhecimento por parte dos alunos. 
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Os alunos, em certos momentos, utilizam ambientes virtuais, que dispõe de 

chats, fóruns de discussão, vídeos educativos. Eles, também, podem fazer a leitura 

de materiais aos quais os professores dispõem, além de realizar e entregar 

atividades. Diante disso, Mercado (2005, p. 86), afirma que a “Aula virtual é um 

espaço ou plataforma digital através do qual o computador simula uma sala de aula 

real.” Ora, as aulas virtuais acontecem em um ambiente que propicia o estudo 

interativo, em que influencia na vida do aluno, pois é um espaço onde ele pode estar 

ensinando, aprendendo, através de fórum de discussão, acertar bem como errar as 

atividades que tem a finalidade de avaliá-lo que são disponibilizadas. Nesse tipo de 

aula o professor pode estar monitorando diariamente o desenvolvimento e 

desempenho dos alunos. 

Em vista do que foi debatido, as TIC, Tecnologia da Informação e 

Comunicação, aumentam as nossas alternativas de escolha e de interagir com o 

mundo e as pessoas. Os equipamentos informados, ao decorrer desse capítulo e 

dos anteriores, em especial os móveis, nos proporcionam mobilidade, conectividade 

e um amplo universo virtual o qual independe de espaços físicos e de horários 

determinados. Além disso, nos proporcionam opções de adquirir e realizar serviços, 

caso não tenhamos tempo ou condições de ir até uma instituição social, como 

estudar ou ir até um estabelecimento comercial para comprar produtos e efetuar 

operações bancárias. Diante disso, Moran (2007) afirma que: 

O mundo físico se reproduz em plataformas digitais e todos os 
serviços começam a poder ser realizados física ou virtualmente. 
Podemos pagar contas numa agência de banco ou na Internet, fazer 
compras numa loja ou através de lojas virtuais. Há um diálogo 
crescente, muito novo e rico entre o mundo físico e o chamado 
mundo digital, com suas múltiplas atividades de pesquisa, lazer, de 
relacionamento e outros serviços e possibilidades de integração 
entre ambos, que impactam profundamente a educação escolar e as 
formas de ensinar e aprender a que estamos habituados. (MORAN, 
2007, p. 1). 

O autor comenta sobre as mudanças que ocorrem na coletividade. Com isso, 

o professor tem que se preparar para lidar com as plataformas digitais que 

dinamizam o cotidiano e proporciona a expectativa de novos cenários para a 

educação. Hoje em dia, conforme foi mencionado, é possível realizar várias 

atividades do cotidiano através de plataformas digitais, sendo assim os 
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estabelecimentos educacionais tem que aprender a usar essas tecnologias de modo 

a facilitar a aprendizagem dos seus alunos, preparando-os para enfrentar o 

dinamismo da sociedade e serem cidadãos atuantes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente foi discutido que a tecnologia não é somente composta por 

tecnologias digitais complexas ou que se encontra em setores de informática, como 

geralmente algumas pessoas idealizam em suas mentes, em especial o senso 

comum. Para esclarecer melhor sobre esse assunto foi exemplificada outros tipos de 

tecnologias que fazem parte da vida do homem e que foi desenvolvida por ele ao 

longo da história para facilitar e simplificar a sua vida. Foi apresentado a etimologia 

da palavra tecnologia e alguns de seus conceitos e esclareceu-se que ela possui 

uma definição muito ampla, que depende do contexto ao qual é utilizado, tanto é que 

cada um dos autores mencionados ao decorrer do trabalho expôs pontos de vista 

completamente diferentes. 

Discutiu-se de maneira geral as transformações que a tecnologia vem 

provocando na sociedade nos dias atuais e o desconforto que esta gera nas 

pessoas mais velhas que desejam e/ou necessitam se adaptarem. Novos hábitos e 

costumes vão surgindo e, em detrimento disso, antigos vão desaparecendo. As 

brincadeiras, a comunicação e aprendizagem mudam. Chamou-se a atenção para a 

influência que o uso constante da tecnologia pode provocar nos alunos em seu 

convívio familiar, sendo necessário o controle e a imposição de limites, pois o uso 

frequente das TICs pode interferir diretamente no comportamento e na capacidade 

mental e física dos alunos. 

Tratou-se também das mudanças que as TICs provocam no ambiente 

escolar, sendo que podem ser positivas e bem sucedidas. Mas, para que isso 

aconteça é necessário que o professor seja capacitado tecnologicamente, para que 

possa preparar e utilizar-se de uma metodologia inovadora em sala de aula de forma 

que a tecnologia pretendida a ser trabalhada possa ser utilizada como ferramenta de 

apoio, favorecendo a aquisição do conhecimento bem como fazendo com que o 

aluno se torne o sujeito ativo na construção do próprio conhecimento. Em virtude 

desse novo cenário, o educador assume a função de mediador do conhecimento. 

Em seguida, procurou-se identificar os instrumentos tecnológicos que fazem 

parte do cotidiano dos alunos, com o propósito de esclarecer o leitor, e apresentar o 

seu conceito. Como foi visto, os instrumentos tecnológicos que fazem parte da vida 
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de quase todos os jovens, crianças e alunos são: os computadores, notebooks, 

smartphones, tablets. Além de identificar, discutiu-se cada um deles. Foi possível 

constatar que podem ser utilizados pelos alunos para estudar, pela rapidez, 

facilidade, portabilidade e comodidade propiciadas. Entretanto, ao utilizar esses 

instrumentos, os alunos acabam por se tornarem a todo o momento disponíveis, 

vivendo muito mais o mundo virtual do que o real. 

Por fim, este trabalho se propôs a discutir a contribuição que os meios 

tecnológicos possibilitam a educação, para isso retomou-se de forma sucinta uma 

das definições sobre tecnologia e instrumentos tecnológicos para relembrar o leitor, 

apresentaram-se divergentes concepções sobre educação, pois seria impossível 

não se falar sobre educação, em virtude do tema tratar também da contribuição da 

tecnologia nessa área de fundamental importância para a sociedade de modo geral. 

Logo depois, falou-se de recursos tecnológicos que já são utilizados em sala de 

aula, com a finalidade de favorecer o processo de ensino-aprendizagem, foram eles: 

a TV multimídia ou TV pendrive, lousas digitais, webconferências e plataformas 

digitais. 

Podemos considerar que o uso de meios tecnológicos contribui para 

educação, pois se aproxima do meio social dos alunos, por dispor de recursos 

audiovisuais que permitem que eles acessem os conteúdos trabalhados em sala de 

aula fora dos muros da escola por meio de seus próprios instrumentos tecnológicos. 

O dinamismo e a interatividade, proporcionados pelos meios tecnológicos, tornam as 

aulas mais atrativas para os alunos. A tecnologia resignifica a prática docente à 

medida que provoca a curiosidade e o interesse no aluno, por isso é necessário que 

os educadores sejam capacitados tecnologicamente e que eles, por sua vez, 

elaborem metodologias que despertem o interesse do aluno para que ele possa se 

sentir mais motivado e venha a participar mais das aulas. No contexto escolar, as 

tecnologias digitais podem propiciar a inclusão digital e melhorar a relação 

professor-aluno. 
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