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RESUMO 
 Este estudo discute a relação professor-aluno-tecnologia no atual cenário da inserção 
das tecnologias educacionais no processo ensino-aprendizagem, identifica os recursos 
tecnológicos utilizados pelos professores; diagnostica, avalia e verifica como acontece e 
o que impede o seu uso nos espaços educativos na escola. A pesquisa trata-se de um 
estudo de caso numa abordagem qualitativa com enfoque descritiva, analítica e 
dialética, pois admite a inter-relação quantidade/qualidade dentro de uma visão 
dinâmica dos fenômenos. Como métodos de investigação foram utilizados observações 
participantes, entrevistas semiestruturadas e questionários, o que permitiu um leque de 
informações obtidas junto aos professores e alunos do 9º ano do ensino fundamental de 
uma escola estadual de tempo integral. O estudo revelou que os paradigmas 
estabelecidos ao longo da história a cerca do uso das tecnologias na escola vem sendo 
quebrado, pois os professores estão abertos e dispostos às mudanças a fim de tornar suas 
práticas educativas mais dinâmicas e interativas. Contudo, as principais barreiras 
existentes ainda persistem devido à falta de investimentos pelo poder público neste 
setor, que variam deste a compra de equipamentos tecnológicos até a oferta de cursos de 
formação continuada aos professores. 
 

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais. Formação de Professores. Ensino-
Aprendizagem.  
 

1. Introdução. 

A sociedade atual vive o rápido desenvolvimento tecnológico, o mundo está 

cada vez conectado e interligado devido aos novos artefatos que possibilitam um maior 

acesso à informação e as novas formas de comunicações. As crianças e jovens dessa 

geração estão cada vez mais munidos de ferramentas tecnológicas e os educadores 

devem pensar uma nova cultura de ensino e aprendizagem no ambiente educacional. 
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Este estudo se torna relevante ao apontar que o uso das tecnologias pelas 

escolas ajuda no desenvolvimento cognitivo do aluno além de facilitar o seu 

aprendizado, já que é dinâmica e o envolverá na busca por conhecimento, aumentando 

assim a sua autonomia. Segundo Freire (1996), ensinar não é transferir conhecimentos, 

conteúdos, e nem forrar a cabeça do aluno, mas é criar possibilidades para que o 

educando construa e produza seus próprios conhecimentos de maneira crítica. 

É nessa perspectiva que a presente pesquisa procurou verificar a inserção 

dessas tecnologias na relação pedagógica estabelecida entre o fazer e o pensar de 

professores e alunos de uma escola pública estadual de ensino fundamental de tempo 

integral localizada na cidade de Belém-Pará. 

2. A literatura nos fala sobre a inserção das tecnologias educacionais. 

A tecnologia surgiu no cenário educacional na década de 50 como algo 

indispensável e temível ao mesmo tempo, uma vez que era imposta a utilização dos 

equipamentos tecnológicos na sala de aula mesmo que os educadores não soubessem 

utilizá-los ou para quê servissem. De acordo com Lévy (1993) e Lion (1997), 

apressaram-se em colocar as primeiras máquinas que chegaram à escola apenas para 

mostrar uma imagem da modernização, pois ao incluir as novas produções tecnológicas 

recentes elevaria a escola ao status de moderna. Por esse motivo, criaram diversos mitos 

em relação às tecnologias na escola, como por exemplo, a substituição do professor 

pelas máquinas; a respeito disso Brunner (apud TEDESCO; 2004) comenta que: 

 
(Não) se deve cometer o erro de imaginar que a mudança educacional será  
guiada pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, por mais 
poderosas que estas sejam. A educação [...] é uma tarefa social e cultural que 
[...] continuará dependendo, antes de tudo, de seus componentes humanos, de 
seus ideais e valores. (p.77). 
 

Segundo Masetto (2000) a desvalorização das tecnologias na educação tem 

a ver com experiências vividas em um cenário tecnicista nas décadas de 1950 e 1960. 

Nesse período, as tecnologias além de serem impostas nas escolas, eram baseadas em 

teorias comportamentalistas, que implantava a instrução programada atribuindo 

excessivo rigor e tecnicismo na construção do plano de ensino com a padronização dos 

métodos de trabalho dos professores e os comportamentos esperados dos alunos. 

Atualmente existem diversos fatores que interferem no uso das tecnologias 

nas escolas, muitos deles decorrentes da própria carreira do professor; segundo Belloni 
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(2003) isso ocorre devido a falta de formação continuada, a formação inicial precária, a 

falta de autodidatismo, a falta de incentivos de formação no plano de carreira e o nível 

de salários. Já para Kenski (2007) os problemas entre a tecnologia e educação vão além 

da vontade dos professores, pois em muitos casos são oferecidos treinamentos distantes 

de suas práticas pedagógicas na educação e de suas reais condições de trabalho, como 

por exemplo, a existência ou a falta de manutenção dos recursos tecnológicos. 

A sociedade atual exige que seus membros tenham uma formação global, 

em que a escola deve ser considerada com toda a sua diversidade cultural e suas 

necessidades contextuais. A respeito disso Lollini (1991, p.15) explicita que “a era da 

informação requer profunda revisão do sistema educativo. Sua tarefa é formar as novas 

gerações”. Deste modo, o componente tecnológico não deve ser um elemento alheio à 

educação e nem ignorado. 

Vale ressaltar que o mau uso das tecnologias na educação torna a relação 

cada vez mais difícil e ineficiente. Em muitos casos professores não são formados para 

o uso pedagógico das tecnologias, seja nova ou velha; que para Kenski (2007) o grande 

problema é a não adequação da tecnologia ao conteúdo a ser ministrado. 

As tecnologias vieram para ajudar nos trabalhos pedagógicos, contudo, 

segundo Perrenoud (2000), caberá ao professor ser um usuário crítico e seletivo sobre 

os recursos que utilizará durante as suas aulas. Atualmente, os educadores têm diversas 

opções metodológicas que ajudam desde a introdução, desenvolvimento até na hora da 

avaliação, podendo ocorrer de modo presencial e virtual. Nessa perspectiva, Masetto 

(2000) enfatiza que a mediação pedagógica através do uso das tecnologias gera a 

oportunidade de desenvolver a autoaprendizagem e a interaprendizagem a distância por 

meio dos microcomputadores das salas de informática das escolas. 

Outros autores como Moran (2000) e Barros (2009) ressaltam a importância 

das mídias eletrônicas em sala na modificação da postura dos alunos em relação a aula, 

pois na cabeça dos alunos o vídeo e a televisão significa descanso e não aula. Segundo 

Barros (2009), na medida em que os meios audiovisuais são bem utilizados podem 

favorecer a concentração da atenção, o desenvolvimento crítico, estabelece relações, 

superam a dificuldade de tempo e espaço, abrange grandes quantidades de assuntos e 

permite o uso repetitivo. 
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Dentre os mais diferentes recursos tecnológicos que podem ser utilizados na 

prática educativa temos o computador, que se destaca por não ser um instrumento 

exclusivo da escola. Lollini (1991) destaca um dos méritos do computador é o tentar 

respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno, a fim de torná-lo mais autônomo e juiz de 

suas próprias escolhas. Para o autor, o computador como subsídio didático, instaura uma 

situação de aprendizagem sem o risco de bloqueio cognitivo e problemas de 

emotividade; pois não se queixa, não grita e não castiga em caso de erro. Segundo 

Lollini (IDEM), se isso for permitido ao aluno, a aprendizagem se torna mais rápida e a 

atitude com as disciplinas e a escola são mais positivas. 

O uso dos meios tecnológicos (antigos e novos) na educação visa atingir as 

metas educativas estabelecidas pelas escolas em todos os níveis. Para ter sucesso neste 

tripé (professor-aluno-tecnologia) é preciso desprendimento total da concepção 

tradicional de ensino mencionada por Freire (1996) como “educação bancária”. Na 

educação bancária temos de um lado o professor detentor de todo o saber e de outro os 

alunos desprovidos de qualquer saber. Para o autor, o ato de ensinar não é transferir 

conhecimentos, conteúdo, nem forrar a cabeça do aluno, mas criar possibilidades para 

que o aluno construa e produza seus próprios conhecimentos. 

Na realidade, como ressalta Moran (2000), é preciso ocorrer mudanças nos 

paradigmas convencionais do ensino em paralelo com as tecnologias, para que aconteça 

verdadeira revolução com as novas mídias no processo de ensino e aprendizado. Caso 

contrário, continuarão incorporando as tecnologias na escola apenas para elevar ao grau 

de modernidade, sem ocorrer de fato, a inserção. 

 

3. Metodologia. 

Essa pesquisa é um estudo de caso em uma abordagem qualitativa com o 

enfoque descritiva, analítica e dialética; uma vez que admite a inter-relação 

quantidade/qualidade na visão dinâmica dos fenômenos, da realidade e das relações 

dialéticas entre sujeitos e objeto, entre conhecimento e ação, entre teoria e prática. 

A escola de tempo integral, lócus da pesquisa, é localizada na cidade de 

Belém-Pará e faz parte de um projeto piloto inserida desde o ano de 2012 em 10 escolas 

da rede estadual de ensino na região Metropolitana de Belém. Atualmente a educação 

em tempo integral é o ensino mais visado entre a sociedade e defendido por diversos 
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educadores, pois nele, o aluno fica a maior parte do dia na escola devido a ampliação da 

jornada escolar que entremeiam turno e contra turno, com metodologias diversas de 

trabalho. Os sujeitos participantes da pesquisa foram 05 professores (sendo 01 da sala 

de informática) e 35 alunos do 9º ano do ensino fundamental. 

A coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas semi estruturadas com 

os professores, porque segundo Lüdke e André (1986, p. 34) “ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos”. Já com os alunos aplicamos um 

questionário com perguntas fechadas e abertas, pois para Marconi e Lakatos (1999, p. 

103) “perguntas abertas [...] permitem ao informante responder livremente, usando 

linguagem própria e emitir opiniões”. 

O processo de análise de dados foi realizado em uma perspectiva 

qualitativa, de acordo com o método de Moraes (1999) que constitui em cinco etapas: 

preparação das informações; unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 

categorização ou classificação das unidades em categorias; descrição e interpretação. 

 

4. A prática pedagógica dos professores com o uso das tecnologias. 

Este tópico se refere a análise e discussão dos dados obtidos na pesquisa de 

campo. Para melhor compreendimento no decorrer do texto usaremos códigos ao 

referenciar os sujeitos da pesquisa, deste modo, AL = aluno (AL 01, AL 02,..., AL 35) e 

PR = professor (PR 01,..., PR 05). 

 

4.1.  Formação e Prática docente. 

Os educadores entrevistados estão nas faixas de 37 a 54 anos de idade, têm 

em média 15 anos de exercício na docência e trabalham na escola pesquisada em média 

há 4,4 anos. Todos os professores possuem a graduação em nível superior, sendo que 

80% dos professores entrevistados são egressos de universidades públicas e 20% de 

universidades particulares; todavia durante seus cursos não tiveram nenhuma formação 

em informática educativa ou tecnologia educacional. Já em relação aos cursos de 

formação continuada apenas 20% dos educadores afirmaram que realizaram um curso 

de “informática educativa” oferecido pelo Governo do Estado do Pará.  
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Esses dados nos faz reportar as autoras Kenski (2007) e Belloni (2003) ao 

destacarem os principais fatores que interferem na utilização das tecnologias na prática 

docente são: a formação inicial precária e a falta de oferta de cursos para formação 

continuada. Entretanto, percebemos que todos os educadores têm contato com as 

tecnologias, nem que seja de forma básica, pois possuem computador com internet, seja 

na casa, no trabalho ou outro lugar. 

 

4.2.  Uso do computador como recurso. 

Percebemos que no desenvolvimento do trabalho pedagógico os professores 

têm uma boa relação com os recursos tecnológicos, principalmente com o computador, 

já que farão uso em algum momento durante a elaboração ou execução da aula, onde 

90% dos professores afirmam utilizar esses recursos em suas atividades laborais com 

didáticas direcionadas e planejadas e, apenas 10% pouco utilizam esses mesmos 

recursos em suas práticas pedagógicas. 

Notamos também, que 80% dos educadores não ignoram as tecnologias e as 

utilizam nas regências, os recursos mais utilizados são o computador, datashow, 

internet, vídeos, tablet, smartphone e software da Linux. Assim como Perrenoud (2000), 

percebemos que as várias opções tecnológicas ajudam os professores tanto nos trabalhos 

pedagógicos quanto didáticos, seja na elaboração de materiais ou na pesquisa de 

informações para o desenvolvimento do conteúdo e das atividades de ensino. 

A fim de confirmar se os professores realmente inserem as tecnologias na 

regência das aulas, os alunos identificaram entre as dez disciplinas pertencentes do 

currículo escolar do 9º ano, as três que mais utilizam os recursos tecnológicos em suas 

metodologias de ensino. As disciplinas que os estudantes apontaram foram, 

respectivamente, geografia, história e ciências. 

Em relação ao laboratório de informática presente na escola, vemos que 

80% dos estudantes não o frequentam por vários motivos citados pelos mesmos abaixo. 

 
Não gosto muito da sala de informática e alguns computadores estão 
defeituosos. (AL 13) 
Por que eles [os professores] não levam a gente, por que a sala sempre está 
fechada. (AL 20) 
Por que a gente não utiliza os computadores, só assistimos a filmes. A gente 
assiste a filmes para fazer redação sobre eles. (AL 07) 
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Os alunos destacaram fatores importantes que os impedem de utilizar o 

laboratório de informática para realizações de trabalhos e pesquisas na internet, pois 

existem computadores danificados. Vemos também, que alguns professores não 

encaminham seus alunos à sala, e outros até encaminham, mas não realizam atividades 

nos computadores. Diante desse contexto podemos apontar que as respostas dos alunos 

com relação a motivação para frequentarem o laboratório de informática são: realizar 

pesquisas e trabalhos escolares; nenhum porque não utilizam a sala de informática; 

acesso as redes sociais e assistir filmes e vídeos. 

A sala de informática, assim como outros espaços educativos que tenham 

tecnologias, é extremamente atrativa e estimuladora aos alunos por si só; por isso é 

importante que esteja acessível tanto para educandos como educadores. Para Moran 

(2000) e Perrenoud (2000) é nesses espaços que os estudantes entram em contato com 

elementos que predominantemente estão fora da escola, como é o caso do computador e 

da internet; e por esta causa, tornam o ambiente educativo mais prazeroso e favorece 

nas mudanças de posturas dos alunos perante o conteúdo ensinado. 

  

4.3. Reflexos na aprendizagem dos alunos e professores. 

Autores como Freire (1996), Lollini (1991) e Perrenoud (2000) enfatizam 

que a relação aluno-tecnologia intermediada pelo professor facilita na apreensão de 

novos conhecimentos de forma mais dinâmica e fora dos padrões estabelecidos pelos 

modelos de ensino tradicionais, onde se predomina aulas expositivas, memorização das 

informações e reprodução nas provas. 

Segundo os professores da instituição de ensino, os alunos compreendem 

melhor o conteúdo quando inserem as tecnologias em suas aulas. Pois a regência, como 

cita PR 03 e PR 01, “fica mais interessante” e os estudantes “possuem mais entusiasmo” 

perante o assunto abordado. Entre os recursos tecnológicos, percebemos que, os 

educadores consideram “a linguagem visual muito importante para compor o 

entendimento do todo” (PR 04); diante da imagem e som os alunos ficam mais calmos, 

atenciosos, tornando o ambiente sem ruídos que favorece a compreensão, o 

entendimento e a explicação do conteúdo pelo professor. 

Isso nos faz reportar a Barros (2009) e Moran (2000), pois na medida em 

que os professores passam vídeos referentes ao conteúdo abordado se melhora a 
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concentração, desenvolve o pensamento crítico e reflexivo, abrange grande quantidade 

de assuntos, supera as dificuldades de tempo e espaço, além disso, o aluno apreende as 

informações de forma mais positiva sem fazer grandes esforços. 

Na turma pesquisada, percebemos que, 83% dos alunos têm facilidades em 

compreender o conteúdo ministrado quando os educadores fazem uso das tecnologias 

nas aulas, seja na sala de aula convencional, no laboratório de informática ou outro 

espaço educativo. Pois, assim como Masetto (2000), vemos que a tecnologia além de 

ser um meio, é um instrumento importante que colabora no desenvolvimento do 

processo de aprendizagem, como pode ser visto nas citações dos alunos a seguir: 

 
A tecnologia facilita o aprendizado, pois expressa mais claramente o assunto 
com a matéria em questão (AL 34). 
Por que, nós estamos tão acostumados com a tecnologia que acaba facilitando 
a gente aprender (AL 32). 
Por que lá a explicação é bem melhor com a ajuda dos recursos tecnológicos 
(AL12). 
Por que é muito melhor e fica mais divertido (AL 20). 
Por que a gente interage (AL 26). 
 

Observamos, também, que os estudantes encontram-se familiarizados com 

as tecnologias, às vezes mais do que o próprio professor, devido a exuberante 

disponibilidade desses recursos em toda a parte do mundo, e também, pela internet.  

Notamos que todos os professores acreditam que as tecnologias 

educacionais ajudam no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, como expressa a 

PR 4, “com o advento das tecnologias, o professor precisa acompanhar a inserção das 

novas mídias no cotidiano do aluno e fazer uso deste em sala de aula de maneira séria e 

responsável”. Em outras palavras, o mau uso didático-metodológico das tecnologias não 

favorecerá em nada a aprendizagem do aluno. 

Autores como Kenski (2007), Moran (2000) e Perrenoud (2000), apontam 

que atualmente com o advento das tecnologias os educadores estão diante de diversas 

opções didático-metodológicas. Todavia, precisamos, antes de tudo, planejar como usar 

as tecnologias em favor de uma educação de qualidade tanto para os docentes quanto 

para os alunos; adaptando-os ao conteúdo, se for o caso, para que tenhamos um 

processo de ensino e aprendizagem mais eficiente e eficaz. 
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4.4. Desafios e perspectivas quanto ao uso das tecnologias na escola. 

A escola pesquisada está enfrentando diversas dificuldades para inserir 

verdadeiramente as tecnologias educacionais no seu fazer educativo. Evidenciamos essa 

afirmativa nos seguintes relatos a seguir: 

 
Na escola pública acredito que são muitos, o maior deles é a falta de estrutura 
dos laboratórios de informática. (PR 4). 
Tem sala, porém o acesso à internet não existe; tem computador, porém o 
acesso fica difícil de funcionar, enfim são uma série de dificuldades 
encontradas para desenvolver um bom trabalho. (PR 05). 
 

Entre as principais barreiras encontradas na escola, percebemos a falta de 

infraestrutura no laboratório de informática, o número reduzido de computadores e a 

falta de manutenção dos mesmos, a falta de conexão com a internet, tanto no laboratório 

de informática como na sala dos professores. 

 Além das questões estruturais no laboratório de informática, 

evidenciamos outros desafios enfrentados para que de fato sejam inseridas as 

tecnologias educacionais na escola; como podemos verificar no depoimento a seguir. 

Falta de conhecimento por parte dos professores; Falta de capacitação; Falta 
de estrutura. Por esses motivos o grande desafio encontra-se no fato do 
professor ter que na maioria dos casos utilizar-se de recursos financeiros 
próprio a fim de adquirir tais recursos para assim dar prosseguimento a 
metodologia aplicada. (PR 02). 
 

Compreendemos que é de extrema importância que os professores tenham 

conhecimento de causa sobre as tecnologias, para que as mesmas não sejam meramente 

usadas sem fins pedagógicos que visem a melhor aprendizagem dos alunos. Mas para 

que isso ocorra, o Estado deve dar todo o suporte necessário, como por exemplo, cursos 

de formação continuada aos educadores, equipamentos pedagógicos tecnológicos, 

suporte técnico, e também infraestrutura nos laboratórios de informática. 

Observamos que apesar dos desafios, os professores são conscientes que 

devem ter uma melhor relação com as tecnologias e têm perspectivas positivas a 

respeito da inserção e do uso das mesmas nas salas de aula para que o ensino seja mais 

eficiente e eficaz.  
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5. Conclusões. 

Através deste trabalho percebemos que os paradigmas estabelecidos ao 

longo da história estão sendo quebrados, e os professores estão mais conscientes da 

importância das tecnologias para o ensino e aprendizagem, pois se mostram 

interessados em aprender e utilizá-las em suas práticas educativas para maior 

dinamização e interação. Notamos, também, alunos sedentos por práticas menos 

tradicionais na sala de aula; perante os recursos tecnológicos os estudantes se mostram 

mais motivados e curiosos em relação à aula ministrada resultando, assim, em um 

aprendizado mais significativo. 

Notamos também que as principais barreiras existentes nos dias de hoje para 

a inserção consciente das tecnologias nas escolas poderiam ser resolvidos com mais 

investimentos por parte do poder público; principalmente na oferta de cursos de 

formação continuada aos professores e na resolução de problemas na infraestrutura no 

laboratório de informática, manutenção nos equipamentos e o não acesso a internet. 

Fatores, estes, que acabam interferindo na possibilidade de oferecer um ensino de 

qualidade para as crianças e adolescentes nas escolas públicas do nosso Estado. 

Vale ressaltar a grande relevância de pesquisas como esta, que evidencia a 

realidade sobre a prática que os professores e alunos vivenciam dia-a-dia nas 

instituições escolares, assim como os seus anseios e problemáticas, para melhorarem o 

ensino. Além de apresentar elementos que dentro deste contexto provocaram a reflexão 

e a criticidade pedagógica acerca do uso das tecnologias em ambientes educacionais. 
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