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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi elaborado como requisito parcial para 
aquisição do título de Licenciada em Pedagogia da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul Unidade em São Luiz Gonzaga. Por estarmos inseridos na “era 
tecnológica” ou “mundo digital”, acredita-se que o uso das tecnologias digitais em 
sala de aula pode tornar as aulas mais prazerosas e interessantes. Nesse sentido, 
este trabalho tem como objetivo geral compreender os desafios da relação dos 
professores, em sala de aula, com as tecnologias digitais de informação e 
comunicação. Esta pesquisa corresponde a uma pesquisa qualitativa, de abordagem 
bibliográfica de cunho exploratório, explicativo e descritivo. Também, foi realizada 
uma pesquisa de campo de maneira diferenciada, pois o momento pandêmico não 
permitiu a abordagem tradicional. Assim sendo, para a realização da coleta de 
dados algumas alterações tiveram que ser feitas, a ida a campo teve que ser adiada 
e a coleta de dados foi realizada de forma totalmente remota. Por isso, foram 
utilizados como suportes o Google Forms e o Google Meet, para a realização de 
questionários e entrevistas semiestruturadas. O intuito foi verificar como professores 
e alunos compreendem os recursos tecnológicos a partir da perspectiva pedagógica 
e didática. Como resultados percebeu-se que a (não) integração das tecnologias 
digitais em sala de aula provém do despreparo e aceitação, tanto dos alunos, como 
de alguns professores. Ademais, anteriormente ao período pandêmico esses 
recursos não eram inseridos nos planejamentos pedagógicos, mas eram utilizados 
como meio para fazer pesquisas em casa, às vezes. Conclui-se, a partir disso, que a 
tecnologia digital pode ser uma grande aliada do professor, quando integrada de 
maneira capaz de promover uma aprendizagem qualificada e eficiente, com 
professores devidamente capacitados para adequá-las às diferentes metodologias 
de ensino.  
 
Palavras chave: Alunos. Evolução. Formação de professores. Professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT  

 

This paper was prepared as a partial requirement for the acquisition of Pedagogy 
Degree from the Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Unit in São Luiz 
Gonzaga. As we are inserted in the “technological age” or “digital world”, it is 
believed that the use of digital technologies in the classroom can make classes more 
enjoyable and interesting. In this sense, this work has the general objective of 
understanding the challenges of the teachers' relationship, in the classroom, with 
digital information and communication technologies. This research corresponds to a 
qualitative research, with an exploratory, explanatory and descriptive bibliographic 
approach. Also, a field research was carried out in a different way, since the 
pandemic moment did not allow the traditional approach. Therefore, for data 
collection some changes had to be made, the field trip had to be postponed and data 
collection was carried out completely remotely. For this reason, Google Forms and 
Google Meet were used as support, for conducting questionnaires and semi-
structured interviews. The aim was to verify how teachers and students understand 
technological resources from a pedagogical and didactic perspective. As a result, it 
was noticed that the (non) integration of digital technologies in the classroom comes 
from the unpreparedness and acceptance, both from students, as well as from some 
teachers. Furthermore, prior to the pandemic period, these resources were not 
included in pedagogical planning, but were sometimes used as a means of 
conducting research at home. It is concluded, from this, that digital technology can be 
a great ally of the teacher, when integrated in a way capable of promoting a qualified 
and efficient learning, with teachers duly trained to adapt them to the different 
teaching methodologies. 
 
Keywords: Students. Evolution. Teacher training. Teachers. Classroom. 
Technologies. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No decorrer da história muitas coisas mudaram, na época de nossos avós 

sequer pensaríamos na existência de tantos aparelhos tecnológicos que facilitariam 

de modo tão intenso o dia a dia dos seres humanos. Diante desses avanços e 

inovações, a educação também precisou se reinventar. Dessa forma, passou a 

buscar modificações que deram lugar ao uso das tecnologias digitais como forma de 

melhorar o rendimento de seus alunos, bem como seu aprendizado.  

O conceito de educação está além da sala de aula, segundo Hubert (1996), a 

educação é um conjunto de ações e experiências entre os seres que podem ocorrer 

na escola, em casa, na igreja ou em qualquer outro local, tendo como objetivo 

ensinar funções culturais, econômicas, políticas ou sociais no ambiente em que 

vivem.  

Vygotsky (1988, p. 99) defendia a ideia de que: “o aprendizado humano 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as 

crianças penetram na vida intelectual daquelas que as cercam”, ou seja, desde o 

nascimento a criança já está em processo de aprendizagem, quando estimulada a 

andar, falar ou comer. 

Nota-se o quanto as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) 

vêm ocupando lugar em sala de aula, pois é grande o interesse dos alunos por 

smartphones, ipads e notebooks. Muitas vezes, não há devida orientação do 

professor quanto ao uso adequado dessas ferramentas a partir do seu método de 

ensino, assim, essa integração não apresenta nenhuma relação com os processos 

de ensino e de aprendizagem. 

De acordo com a Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), a 

educação, no Brasil, possui dois níveis: Educação Básica e Educação Superior. 

Ambas permitem a utilização de recursos tecnológicos educacionais, que são vistos 

como ferramentas cognitivas da aprendizagem em sala de aula, sendo importantes 

para mostrar a relação entre conhecimento científico e o cotidiano do educando. 

Muitas são as opções de integração pedagógica, que podem ocorrer por meio de: 

vídeos, slides, jogos, aplicativos etc. Essas ferramentas podem ser usadas para 

instigar a sensibilidade e o senso crítico dos alunos por meio de uma aula dinâmica 

e produtiva.  
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Outro fator importante é os professores estarem devidamente preparados 

para o uso dessas tecnologias, de forma a compreender as suas características e 

conseguir integrá-las com as suas propostas pedagógicas, de forma a torná-las 

inovadoras, porém condizentes com a realidade da escola. Algumas escolas, 

inclusive de ensino público, já possuem em sua estrutura, acesso livre ao wi-fi e 

laboratórios de internet. 

Ademais, é importante salientar que, em muitas escolas, a internet não é 

eficiente, ou não há uma estrutura adequada para o uso de muitos estudantes 

conectados ao mesmo tempo. Ao contrário disso, em outras instituições esse acesso 

à rede ocorre de forma deliberada, para todos os alunos. A utilização em sala de 

aula normalmente, de telefones celulares, por exemplo, ocorre quando solicitada 

pelo professor. No entanto, ainda há docentes e espaços escolares receosos quanto 

ao acesso indevido das tecnologias em sala de aula, por isso mantém o acesso 

restrito. Assim, é possível compreender que a realidade das escolas em termos de 

acesso à rede e às tecnologias digitais, no Brasil, está bem distante do ideal e de 

uma uniformidade. 

No decorrer dos anos as tecnologias passaram por muitos avanços, por isso, 

em pleno século XXI, no Brasil e no mundo, existe uma gama imensa desses 

aparelhos - vários modelos, marcas, formas, com diferentes tipos de usabilidade. 

Com essas constantes evoluções e mudanças as gerações de usuários foram 

denominadas de: Baby Boomers, Geração X1, Geração Y2, Geração Z e Geração 

Alpha3, e ainda existe o grupo chamado de imigrantes digitais. 

 Pode-se dizer, então, que se tornaram tão crescentes essas tendências que 

hoje vivemos em uma sociedade ligada à internet. Isso exige cada vez mais seres 

capazes de se adequar às mudanças, aceitando-as e utilizando-as da melhor forma 

possível, seres que sejam capazes de se comunicar, conviver e dialogar num mundo 

interativo, fruto de uma educação voltada para a democracia e valores. 

                                                           
1 Baby Boomers (1945 – 1964) e Geração X (1965 – 1979): Conhecidos como conservadores digitais, 
são aqueles que nasceram e viveram a maior parte de suas vidas sem internet.  
2 Geração Y (1980 – 1994): Conhecidos como migrantes digitais, tiveram contato com a tecnologia na 
adolescência. 
3 Geração Z (1995 – 2000) e Geração Alpha (2000 –Atual): nativos digitais, pois já nasceram em um 
contexto digital. 
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A escolha do tema deste Trabalho de Conclusão de Curso, além das 

preocupações e situações citadas acima, surgiu pelo gosto e pela familiarização com 

as tecnologias digitais, pois acredito que, com a evolução que temos hoje em termos 

tecnológicos, é preciso que os docentes procurem se atualizar e atualizar suas 

metodologias para integrar as ferramentas digitais nas salas de aula de modo 

efetivo. A partir disso, o trabalho do professor é facilitado e contribui-se muito com a 

aprendizagem de discentes.  

Assim, este estudo pretendeu observar como os professores do ensino médio 

enfrentam o uso das tecnologias digitais como ferramentas de aprendizagem na sala 

de aula de escolas públicas. Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi compreender 

os desafios da relação dos professores com a integração da tecnologia digital em 

sala de aula em escolas municipais e/ou estaduais do município de São Luiz 

Gonzaga (RS). 

Como forma de atender esse objetivo foi abordada a seguinte questão 

problematizadora: como os professores enfrentam o uso das tecnologias digitais 

como ferramentas de aprendizagem na sala de aula nos anos finais do ensino médio 

das escolas públicas de São Luiz Gonzaga (RS)? 

Para poder responder à questão foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: observar a interação entre professores e alunos com as tecnologias; 

pesquisar o conhecimento dos professores com relação às tecnologias digitais de 

informação e comunicação;  

Para tanto, esta investigação trata-se de uma pesquisa de campo qualitativa, 

com uma abordagem bibliográfica de cunho exploratório, explicativo e descritivo. 

Como o momento pandêmico não permitiu uma abordagem tradicional deste estudo, 

foi realizada a partir da observação em contexto de ensino remoto. Para a realização 

da coleta de dados foram utilizados os recursos Google Forms e o Google Meet. 

Diante disso, este trabalho está dividido nos seguintes capítulos: no capítulo 

um apresento a Introdução com a contextualização do tema e o que norteou a 

pesquisa, seu objetivo, justificativa, metodologia e a organização do trabalho. No 

capítulo dois é apresentada a fundamentação teórica que envolve o tema das TICS 

na educação. No capítulo três localiza-se a metodologia detalhada. No capítulo 4 

apresento a análise e discussão dos dados pesquisados. No capítulo 5 há as 

considerações finais seguidas das referências e dos anexos. 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS  

 

2.1 EDUCAÇÃO NO BRASIL – ALGUMAS IMPRESSÕES 

 

A educação, no Brasil, iniciou com a chegada dos portugueses, padres 

jesuítas que assumiram como função principal catequizar os índios por meio do 

ensino da religião cristã, dando origem a uma história que tem seu início marcado 

pela relação estabelecida entre religião e letramento. 

Em 1549, com a chegada do padre Manuel Nóbrega, no período Brasil 

Colônia, deu-se início à educação formal, onde o letramento era totalmente restrito 

aos meninos, que aprendiam a ler e escrever e ao mesmo tempo eram convertidos 

ao cristianismo. Assim, o principal objetivo dos ensinamentos dos jesuítas era a 

propagação dos ensinamentos religiosos aos seus alunos, de quem por fim 

esperavam obediência total. Em 1759 o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e 

impôs novas regras. O ensino se tornou estatal. 

Em 1760 ainda não havia formação docente específica, mesmo assim houve 

concurso para professores. Como naquela época não existia nenhum tipo de 

formação, muitos padres se tornaram professores, mantendo o vínculo e a 

proximidade entre religião e educação. 

As aulas em sala de aula começaram oficialmente somente 14 anos depois, 

em 1774. Nesse intervalo, o que ocorria é que os professores eram voltados a um 

ensino totalmente particular, atendendo somente os filhos das famílias que 

possuíam melhores condições de vida e recursos financeiros. Os professores, nessa 

época, possuíam um título de nobreza, o qual os isentava de muitas coisas, como, 

por exemplo, o pagamento do imposto. No entanto, apesar disso, não eram 

recompensados adequadamente pelos serviços prestados. 

O primeiro modelo de aula que tivemos foi chamado de aula régia4, mas após 

a demissão do Marquês de Pombal, D. Maria I mudou a nomenclatura para aulas 

públicas. 

                                                           
4 As aulas régias foram o primeiro sistema de ensino público e laico no Reino de Portugal, graças ao 

Marquês de Pombal foram inseridas nas grandes reformas políticas. Desta forma, eram aulas avulsas 
que não estavam interligadas entre si, de forma que uma não dependia da outra para que o 
aprendizado acontecesse, elas vieram como um novo modelo de sistema de educação que substituía 
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No período Imperial era muito difícil passar em qualquer concurso para 

ocupar o cargo de professor, assim, quando o Estado precisava aumentar o quadro 

docente admitia professores sem habilitação para lecionar, porém, seus salários 

eram menores. A dificuldade apresentada, contudo, era premiada com a garantia de 

um emprego vitalício, ainda que a remuneração recebida não compensasse nenhum 

pouco. 

No ano de 1835 surgiram as primeiras escolas de formação docente, porém, 

os valores religiosos e morais eram, ainda, predominantes e mais valorizados, sendo 

que os outros tipos de conhecimento detidos pelos professores não eram 

reconhecidos. Dessa forma, a grande maioria dos docentes não reconhecia a 

importância da educação. Por esse motivo, a maioria dos pais não colocava os seus 

filhos na escola com cinco anos, conforme o que a reforma recomendava, ou logo 

que as crianças eram alfabetizadas eram retiradas das instituições de ensino. 

No Brasil República ocorreu uma reforma no ensino organizada por Benjamin 

Constant, a qual o contemplava a partir de uma divisão por séries e de acordo com 

as faixas etárias. Foi também nessa época que surgiu o cargo de diretor, que seria 

somente ocupado por homens. Entretanto, o Estado pressionava os professores 

para que não aprovassem os alunos, com isso, houve um gasto excedente, e muitas 

vezes havia evasão dos alunos. 

Passados tantos anos, a precariedade da educação ainda é um dos 

problemas sociais do nosso país. Isso porque, mesmo com tantas mudanças, ainda 

há crianças que não têm acesso ao ensino formal ou convivem com a superlotação 

das escolas e, desse modo, o ensino oferece poucas condições. Como 

consequência, essas crianças têm menos oportunidades. 

Segundo o que garante a Constituição Federal (BRASIL, 1998) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), a educação no 

Brasil é responsabilidade do Governo Federal, dos Estados e dos municípios, os 

quais precisam gerenciar e organizar o ensino. Por isso, cada um desses sistemas é 

                                                                                                                                                                                     

o sistema jesuítico. Eram coordenadas por um diretor geral e a contratação dos professores ficava a 
cargo do rei. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
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responsável pelos mecanismos, manutenção e por formas de obter fundos para gerir 

recursos financeiros ligados ao sistema educativo.  

A Constituição, desta forma, preconiza que 25% do orçamento do Estado e 

18% de impostos federais e taxas municipais devem ser investidos na 

educação. Assim, para que o país cresça a educação precisa ser vista como 

prioridade. Entretanto, no ano de 2018, vários foram os cortes feitos nos 

investimentos na educação em nosso país. Segundo a lei Orçamentária Anual 

(LOA), apenas R$4,52 bilhões foram utilizados para investimentos em educação, 

sendo esse valor 32% menor do que no ano de 2017.  

Segundo a declaração realizada no encontro de Salamanca na Espanha pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 

1994, p. 3): 

 
[...] as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente 
de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 
outras. Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham crianças de origem remota ou de 
população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas 
ou culturais, e crianças de outros grupos desvantajosos ou marginalizados. 

 

 O ensino tradicional é muito forte e muito presente nas escolas brasileiras, 

algumas instituições e seus profissionais encontram dificuldade em trabalhar com 

outras linguagens que não sejam as tradicionais verbal, oral ou escrita. Diante disso, 

esses ambientes devem buscar recursos de forma prática, atrativa e que aconteçam 

em tempo real, ou seja, instantaneamente. O ensino tradicional é um ensino onde os 

conteúdos repassados são basicamente os valores sociais acumulados com o 

passar dos tempos com o intuito de prepará-los para a vida, e esses conteúdos são 

determinados pela sociedade e ordenados na legislação independente da 

experiência do aluno e das realidades sociais,. 

Desta forma ensino independia do aluno, pois o mesmo não poderia 

contestar e nem de dar a sua opinião, neste caso cabia ao aluno somente  a função 

da aprendizagem crua, e ao professor a função do ensino direto e sem 

delongas.          

 

Com isso, é necessário que os professores saibam interagir com as 

tecnologias digitais para instigar o interesse dos alunos, elucidando aulas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
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construtivas, críticas e didáticas, que se apresentam como uma ponte entre os 

conteúdos e a realidade do cotidiano.  

Atualmente, o processo de ensino ainda ocorre por meio do formato 

tradicional com alguns professores, onde  a interação dos mesmos com seus alunos, 

diga-se de passagem, é um tanto quanto precária. Ainda que muitos professores e 

escolas busquem diversificar seus métodos, inserindo novidades e tecnologias 

digitais, isso não demarca a realidade brasileira.  

 

2.2 CONCEITUANDO O TERMO EDUCAÇÃO 

 

Educação, do latim educare, significa conduzir para fora. É ela que permite a 

transformação das situações presenciadas e vivenciadas ao longo da vida dos 

sujeitos, passadas de geração em geração. 

De acordo com o filósofo e teórico René Hubert (1996, p.97): 

 
A educação é um conjunto de informações e influências exercida 
voluntariamente em outro (geralmente de um adulto em um jovem). Essas 
ações pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo para que 
ele possa desempenhar alguma função nos contextos social, econômico, 
cultural e político de uma sociedade. 
 

Tal afirmação não diz respeito somente ao que se aprende entre as quatro 

paredes da escola, pois a educação é o desenvolvimento do indivíduo em toda a sua 

amplitude. Diz respeito, sobretudo, ao que se ensina e aprende em casa, com a 

família, os amigos, na informalidade - denominada educação informal. Já nos termos 

técnicos, podemos dizer que a educação é vista como um processo contínuo onde 

desenvolvemos nossas capacidades intelectuais, físicas e mentais, tendo como 

propósito a melhoria da vida em sociedade.  

 

2.3 INTERNET NO BRASIL 

 

A internet surgiu na Guerra Fria como a partir da busca incessante por 

melhorias na comunicação e de ferramentas que pudessem ajudar a União Soviética 

e os Estados Unidos em meados do ano de 1960.  

Sua primeira aparição foi nos Estados Unidos em 1969, onde foi criado o 

projeto que buscava interligar os computadores que eram usados pelos militares. 
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Briggs e Burke (2006, p. 301) afirmam que “no início, tratava-se de uma rede 

limitada conhecida como ARPANET”, somente de uso dos militares para que 

pudessem trocar informações de forma totalmente restrita no período da guerra. 

Em 1962, segundo Turner e Muñoz (2002, p. 27), o Governo americano 

“encomendou um estudo para avaliar como suas linhas de comunicação poderiam 

ser estruturadas de forma que permanecessem intactas ou pudessem ser 

recuperadas em caso de um ataque nuclear”. Desta forma, um dos elementos 

essenciais da rede era que ela pudesse resistir mesmo com a retirada ou a 

destruição de qualquer um dos computadores que estavam ligados a ela, ou até 

mesmo a destruição nuclear de toda a sua infraestrutura.  

No Brasil, a internet chega no ano de 1989, sendo utilizada somente por 

universidades como ferramenta e mecanismo para pesquisas. Atualmente podemos 

vê-la com inúmeras utilizações, mas principalmente como um meio de comunicação 

e entretenimento. 

O conhecimento ganhou uma nova forma após o surgimento da rede, pois 

passou a abranger inúmeros conteúdos que podem ser socializados e utilizados em 

uma fração pequena de segundos. A comunicação e a interação entre pessoas que 

estão distantes uma das outras se tornaram estreitas; pessoas de países diferentes 

podem se comunicar até mesmo sem se conhecerem, visto que as informações são 

enviadas e recebidas em tempo real. 

Isso mudou, também, as instituições de ensino, que anteriormente utilizavam 

a internet somente para pesquisas, mas hoje possuem uma gama de aparelhos que 

com o seu uso facilitam a aplicação das aulas e conteúdos, tais como lousas digitais, 

projetores, vídeos em tempo real etc. 

Com a criação dos aparelhos celulares, cada vez mais modernos, a internet 

passou a ser móvel e as pessoas passaram a se conectar com o mundo todo por 

meio de um pequeno aparelho, que pode facilmente ser levado para qualquer lugar. 

Com essa facilidade, os professores começaram a questionar e estudar a 

possibilidade do seu uso em sala de aula. 

Segundo o professor Claudemir Zani (2017), o uso do celular em sala de aula 

deve ser pesquisado para que seja inserido de forma correta e eficiente, pois é 

promotor de interações que abrangem diversas propostas. Conforme afirma esse 

autor:  
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Acredito que as modalidades tecnológicas devem fazer parte da aula como 
estratégias educacionais, tal como lousas eletrônicas e tantas outras 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) que trazem assim avanços 
extraordinários e grandes contribuições para todos. Então, devemos incitar, 
no aluno, o uso do celular com inteligência e respeito, e também, 
principalmente, como valiosa ferramenta de suporte (ZANI, 2017, s.p.). 
 

A UNESCO (1994) publicou um guia com 10 recomendações e 13 motivos 

para que fossem implantadas políticas públicas para o uso de celulares como 

recurso nas salas de aula. O guia foi apresentado em Paris durante a Mobile 

Learning Week, em fevereiro de 2013. Abaixo estão listadas 10 recomendações aos 

Governos: 

 
 - Criar ou atualizar políticas ligadas ao aprendizado móvel  
- Conscientizar sobre sua importância  
- Expandir e melhorar opções de conexão  
- Ter acesso igualitário  
- Garantir equidade de gênero 
 - Criar e otimizar conteúdo educacional 
 - Treinar professores  
- Capacitar educadores usando tecnologias móveis  
- Promover o uso seguro, saudável e responsável de tecnologias móveis.  

- Usar tecnologia para melhorar a comunicação e a gestão 
educacional. 
 

Com o evento buscava-se expor os mais recentes desenvolvimentos do 

celular  suas possíveis aplicações no ramo da educação de forma a intuir novos 

meios criativos de usa-los para melhorar a qualidade da educação e assim 

transformar os processos de ensino aprendizagem .A UNESCO acredita e 

reconhece que o celular e a sua integração a educação tem o potencial de romper 

com os paradigmas pedagógicos tradicionais. 

De forma que além das recomendações foi instituído 13 motivos para a inserção do 

celular como ferramenta pedagógica:  

 
 
 
- Amplia o alcance e a equidade em educação  
- Melhora a educação em áreas de conflito ou que sofreram desastres 
naturais  
- Assiste alunos com deficiência  
- Otimiza o tempo na sala de aula 
 - Permite que se aprenda em qualquer hora e lugar  
- Constrói novas comunidades de aprendizado  
- Dá suporte à aprendizagem in loco  
- Aproxima o aprendizado formal do informal 
 - Provê avaliação e feedback imediatos  
- Facilita o aprendizado personalizado  
- Melhora a aprendizagem contínua  
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- Melhora a comunicação  
- Maximiza a relação custo-benefício da educação 
 

De acordo com Kenski (1998), não basta usar a televisão e o computador, é 

preciso saber planejar e desenvolver uma prática educativa de forma 

pedagogicamente correta. Assim, o celular, por exemplo, pode ser um grande 

auxiliar na educação, desde que o professor saiba utilizá-lo. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou, em 21 de 

fevereiro de 2018, os resultados de uma pesquisa, realizada em 2016, acerca do 

uso da tecnologia nos domicílios brasileiros, contabilizando que em 94% de 69,3 

milhões de lares o uso se dá por meio dos aparelhos celulares, sendo que em 48,1 

milhões de domicílios há acesso à Internet, figura 1. 

Segundo o IBGE (2016,s.p.), “o acesso pelo celular está acima de 90% em 

todas as grandes regiões. Além da velocidade, o celular permite acessar a Internet 

por redes sem fio públicas ou gratuitas, sem exigir uma rede de transmissão de 

dados”.  

 

 

 

Fonte: IBGE (2016) 

Figura 1 - Percentual do acesso à internet em diferentes aparelhos, celulares, microcomputadores e 
tablets 

 

O uso do celular se tornou comum e de fácil acesso, por isso, sua integração 

na sala de aula é de suma importância. A tecnologia pode integrar metodologias 

diferenciadas que podem ser utilizadas no meio educacional na busca de atingir os 

alunos e oferecer a eles novos modelos de atuação em sala de aula, através de 
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plataformas que possam ser acessadas em outros lugares e não só dentro da escola 

ou sala de aula. 

Kenski (1998, p. 103) afirma que “precisamos utilizar a educação para ensinar 

sobre as tecnologias que estão na base da identidade, e que se faça o uso delas 

para ensinar as bases dessa educação”.  

 

2.4 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: COMO ENSINAR PARA AS NOVAS 

GERAÇÕES  

 

O termo tecnologia vem do grego techne, que significa arte ou ofício. Para o 

escritor americano Krutch, “a tecnologia torna as grandes populações possíveis, e as 

grandes populações tornam a tecnologia indispensável” (apud BUCHSBAUM; 

BUCHSBAUM, 2006, p. 238). Tendo isso em mente, podemos enxergar que a 

tecnologia vai além dos computadores, pois é vista como a arte de estudar, projetar, 

produzir ou reutilizar técnicas, equipamentos e objetos.  

Antes mesmo do momento epidêmico ocorrido devido a COVID-19 era raro 

ver qualquer tipo de interação do professor com seus alunos que ignorasse 

completamente o uso das tecnologias. Acredita-se que, mesmo em uma sala de aula 

julgada como tradicional, desprovida de equipamentos tecnológicos de última 

geração, a educação de uma forma ou outra acaba sendo permeada por ela. Aliás, 

não poderia deixar de ser de outra forma, visto que os avanços tecnológicos 

conquistaram as gerações X, Y e Alpha (é possível lembrar como as mensagens 

eram enviadas antigamente e como os planos com os colegas ou amigos eram 

feitos antes dos smartphones). 

 Os estudantes dessas novas gerações são chamados de nativos digitais, 

pois já nasceram em um mundo onde as tecnologias já fazem parte do cotidiano das 

pessoas mesmo que em sua forma mais simples. A maioria deles nunca conheceu o 

mundo sem internet, celular, Google ou redes sociais. 

Para poder estabelecer uma comunicação de forma verdadeira com a 

realidade dos estudantes das novas gerações, o processo de ensino aprendizagem 

necessita levar em conta e valer-se da tecnologia digital. 

Durante o dia-a-dia utilizamos muitas tecnologias, principalmente telefones e 

computadores, que nos permitem fazer um maior número de tarefas em menor 
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tempo, além de facilitar muito nossas vidas e nos proporcionar momentos de lazer 

sem ter necessidade de sair do lugar. Essas comodidades, já usufruídas em casa, 

podem estar presentes também nas salas de aula, por meio de atividades 

pedagógicas e didáticas que permitam aos alunos usar as TDIC como ferramentas 

de estudo. 

Com todo seu avanço, as tecnologias digitais podem trazer para a sala de 

aula uma gama muito maior de aprendizagem, pois promovem inovação e utilização 

de novos métodos que incrementam os processos de ensino e de aprendizagem. 

Nesse sentido, são reconhecidas como tecnologias educacionais (TE), as quais são 

utilizadas para fins pedagógicos, ou seja, o seu objetivo é trazer para a educação 

práticas inovadoras que possam facilitar e potencializar todo o processo de ensino-

aprendizagem. 

O uso das TE tem sido amplamente discutido há muito tempo no meio 

acadêmico, na mídia e nos currículos, acabando por botar em cheque o papel do 

professor e da escola. Uma das críticas mais comentadas com relação ao seu uso 

diz respeito aos alunos de escola pública que possuem menor renda familiar e que, 

muitas vezes, não têm acesso a elas. 

Porém, ao contrário do que o nome “tecnologias” possa indicar, uso desses 

recursos em sala de aula não tem a ver com os dispositivos mais avançados (a 

escola não precisa ter os aparelhos mais modernos e mais recentes para trabalhar a 

TE), e sim ter conhecimento sobre as práticas que seu uso possibilita, ou seja, tem a 

ver com reconhecer a sua finalidade no ambiente escolar e conhecer os meios e 

recursos que serão empregados para isso. 

Tanto o uso das TDIC em sala de aula, como o uso das TE podem englobar 

diferentes metodologias, as quais, combinadas, podem possibilitar que as escolas 

deem a oportunidade aos alunos para que sejam sujeitos de seu aprendizado, 

podendo construir conhecimentos no seu tempo, sob a mediação de professores 

capacitados para que isso aconteça com qualidade. 

 

2.5 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A Educação a Distância é a modalidade de ensino que possibilita que 

professores e alunos não estejam juntos fisicamente em uma sala de aula e ao 
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mesmo tempo para que o conhecimento aconteça. Ou seja, ao invés de todos os 

alunos acordarem cedo, se dirigirem para a escola e se encontrarem em uma sala 

de aula com dia e hora marcados, cada um estuda em um horário diferente, 

podendo fazer isso em casa, no trabalho, na biblioteca ou até mesmo em praças 

com o celular. 

Em sua totalidade, uma das características marcantes desse tipo de ensino é 

o uso das tecnologias, pois elas tendem a fornecer todo o suporte necessário para 

que o ensino aconteça. É por meio da internet que os alunos podem se comunicar 

com professores e colegas de turma, acessar os conteúdos do curso, assistir as 

aulas, tirar dúvidas e até mesmo fazer avaliações. 

Podemos perceber que as pessoas do Brasil e do mundo, de um modo geral, 

estão buscando ficar mais conectadas a ambientes virtuais de comunicação, estão 

cada vez mais interativas e esse uso acaba por mudar a forma como essas pessoas 

ser relacionam com os demais, que estão fora desses ambientes virtuais de 

comunicação.  

Com as atualizações e os avanços, os alunos também mudaram e estão 

buscando por aulas que apresentem novas metodologias, com ensino mais dinâmico 

e interativo. Esse tem sido um dos grandes motivos para que essa geração tenha 

números expressivos na procura por cursos EaD. 

 O ensino superior a distância (EAD) já representa 26% da educação superior 

no País.  

Segundo uma pesquisa realizada pelo Sagah, empresa desenvolvedora de 

conteúdo e tecnologia para EAD, prevê que, em 2023 o ensino superior a distância 

irá corresponderá a 51% do mercado. Desta forma, mais alunos estarão 

matriculados em um curso EAD do que um curso presencial. Hoje, o ensino superior 

a distância no Brasil já chega a 26% do número total de alunos. 

Por esses motivos, um dos requisitos hoje para que o aluno possa se 

matricular nesse método de educação é ter acesso ao computador e à internet e 

saber o básico de informática, como enviar e-mails, acessar sites, assistir vídeos etc. 

 
A informação digital, no ensino, deve ser aproveitada em todo o seu 
potencial, seja à distância ou presencialmente e sua utilização pode 
proporcionar um aumento da capacidade intelectual dos estudantes (PIRES; 
VEIGA, 2014, p. 2). 
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Hoje em dia, existem, no Brasil, faculdades que utilizam somente este modelo 

de educação. Assim, fazem apenas alguns encontros presenciais realizados para 

apresentar trabalhos, fazer provas finais e aulas de laboratório, sendo que a parte 

das aulas acontece por meio de vídeos gravados e disponibilizados aos alunos por 

meio de recursos tecnológicos. Essa é uma exigência do Ministério da Educação 

(MEC) para todas as faculdades a distância. 

Esse novo modelo de educação permite que professores e alunos possam 

interagir entre si sem estar no mesmo ambiente, fazendo isso por meio de 

plataformas online. Permite também que os alunos assistam às aulas em horários 

diferenciados, ou seja, a educação a distância tende a ser um novo modelo de 

aprendizagem, porém mesmo com o uso das tecnologias não podemos afirmar que 

o ensino será inovador ou dinâmico, pois o uso das mesmas precisa ser aplicado de 

forma correta para não se tornar uma aula de ensino tradicional expositiva, onde o 

professor é aquele que só fala e o aluno, passivo apenas houve, dessa forma não 

basta apenas inseri-las e sim saber utilizar da melhor forma para que os alunos em 

geral consigam adquirir novos conhecimentos e competências. 

 

2.6 PANDEMIA: COVID-19 E O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO EAD 

No ano de 2020 nos encontramos desde fevereiro em um momento de caos, 

porque um vírus desconhecido e altamente infeccioso instaurou-se pelo mundo 

afora, no entanto, pouco se sabia sobre ele, suas causas, prevenções etc. Tudo 

começou quando 34 brasileiros, que viviam na China, foram repatriados e trazidos 

para a Base da Força Aérea Nacional, em Goiás. A partir desse dia, casos 

começaram a surgir, alguns sendo monitorados e alguns descartados, desde então 

mortes começaram a ser registradas em todos os Estados do Brasil, decorrentes do 

novo vírus, mais tarde nomeado como coronavírus. 

Assim, todos os seres humanos brasileiros ou não passaram a ressignificar o 

sentido da vida e os cuidados que, muitas vezes, não eram tomados nas rotinas 

diárias de vida. A rotina desde fevereiro de 2020 não é mais a mesma, as pessoas 

precisam usar álcool gel e usar máscara nos ambientes públicos, principais formas 

de prevenção para essa nova doença. 

A partir da pandemia ocasionada neste ano, o ensino remoto ganhou força, 

pois o mundo inteiro, nas esferas locais e globais, entrou em contato com o vírus 
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que causa a doença chamada de COVID-19. Assim, com o avanço rápido de sua 

disseminação e o crescente número de casos, a educação no modelo presencial foi 

rapidamente suspensa sem previsão de volta, medida tomada como uma medida 

preventiva, visto que seria completamente arriscado manter os alunos em um 

mesmo ambiente.  

A infecção pelo vírus ocorre ao inalá-lo e por meio do contato com quem 

possui o vírus, assim se aproximar de alguém que possui COVID-19 ou tocar em 

uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos olhos, no nariz ou 

na boca o vírus garante a infecção. Uma das recomendações importantes na 

prevenção da contaminação é evitar aglomerações, ou seja, evitar que muitas 

pessoas dividam o mesmo ambiente, dessa forma, o ensinar ganhou algumas 

dificuldades e precisou ser visto com outro olhar, pois os alunos não poderiam 

ocupar o mesmo espaço, pois estariam com suas vidas em risco. 

Mais de 100 países fecharam suas escolas como forma de tentar conter a 

propagação do vírus. De acordo com dados levantados pela UNESCO (2020), cerca 

de 800 milhões de estudantes estão sendo afetados por esse isolamento, o que 

engloba cerca da metade dos estudantes do mundo. Diante da situação em que 

muitos países se encontram e do fechamento temporário das escolas, o ensino a 

distância (EaD) é uma das formas aconselhadas para minimizar o impacto negativo 

sobre a educação. 

A UNESCO compartilha 10 recomendações para garantir que a aprendizagem 

permaneça sem interrupções durante esse período: 

  
1. Escolha as melhores tecnologias para sua escola, de acordo com o 

sistema de comunicação da sua área e capacidade tecnológica de seus 
professores e alunos. 

2. Assegure-se de que os programas são inclusivos a todos os estudantes. 
3. Fique atento para a segurança e proteção de dados – avalie a segurança 

da comunicação online e que essas plataformas e aplicações não violem 
a privacidade dos alunos. 

4. Mobilize ferramentas que conectem escolas, pais, professores e alunos. 
Crie comunidades que assegurem interações humanas regulares, 
visando resolver desafios que podem surgir com estudantes isolados. 

5. Organize o calendário. 
6. Apoie pais e professores no uso de tecnologias digitais – organize 

formações e orientações de curta duração para alunos e professores. 
Ajude os docentes com as condições básicas de trabalho, como rede de 
internet para aulas por videoconferência. 

7. Mescle diferentes abordagens e limite o número de aplicativos, evitando 
pedir aos alunos e pais que baixem ou testem muitas plataformas 
diferentes. 

https://escolasexponenciais.com.br/desafios-contemporaneos/com-avanco-do-coronavirus-escolas-planejam-suspensao-das-aulas/
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8. Defina regras com pais e alunos. Crie testes e exercícios para avaliar a 
aprendizagem.  

9. Defina a duração das aulas a distância de acordo com a capacidade dos 
alunos de se concentrarem em uma aula de videoconferência. De 
preferência, cada sessão não deve exceder 20 minutos para o ensino 
primário e 40 minutos para o ensino secundário. 

10.  Crie comunidades de professores, pais e diretores para combater o 
sentimento de solidão, facilitando a troca de experiências e discussão de 
estratégias para enfrentar as dificuldades. 

 

Antes da crise epidêmica do coronavírus, as aulas em todo Brasil eram 

presenciais, no período pós inicio da pandemia o ensino EaD e as aulas remotas 

acabaram virando realidade e “batendo na porta” das instituições escolares e 

educadores. Não obstante, tanto escolas de educação infantil como de nível superior 

estão utilizando recursos tecnológicos para continuar com o ensino e com a 

aprendizagem de modo significativo – como indicado pela lei, pois, segundo a Lei 

9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação: 

 
O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado 
como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. ” 
(BRASIL, 1996, art. 32). 
 

O art. 9 do Decreto 9.057/2017 regulamenta que deve haver “a oferta de 

ensino fundamental na modalidade à distância em situações emergenciais, previstas 

no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996”, para isso, se refere a pessoas que: 

 
I – estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino 
presencial; 
II – se encontrem no exterior, por qualquer motivo; 
III – vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento 
escolar presencial; 
IV – sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, 
incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira; ou. 
V – estejam em situação de privação de liberdade. 

 

Este primeiro período de ensino não presencial trouxe grandes desafios a 

todos os brasileiros, fazendo com que as pessoas ao redor do mundo valorizassem 

o ensino, pois ele acabou ficando em déficit nos primeiros meses de pandemia até 

as devidas decisões serem tomadas. Com isso, a educação a distância ganhou o 

seu lugar e teve um aumento estrondoso, posto que com o avanço da pandemia no 

Brasil foi autorizado que a educação não presencial fosse adotada em todas as 

etapas de ensino.  
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A partir disso, no próximo capítulo são apresentados os métodos utilizados 

para que a pesquisa ocorresse com algumas mudanças feitas referentes a esse 

cenário que estamos enfrentando. 
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3 METODOLOGIA  

 

Este trabalho ocorreu por meio de pesquisa qualitativa, com uma abordagem 

bibliográfica de cunho exploratório, explicativo e descritivo. A abordagem 

investigativa adotada aconteceu por meio remoto, com o intuito de compreender 

como o docente e o discente se relacionam e usam as TDIC como objetos de 

estudos. Trata-se de uma pesquisa de campo, pois se caracteriza pela interação 

entre o pesquisador e o meio que está sendo pesquisado. 

Assim sendo, a pesquisa primeiramente ocorreu a partir de um levantamento 

bibliográfico com materiais já desenvolvidos sobre o assunto. Essa fase proporciona 

grande auxílio na elaboração de um estudo, já que, conforme Gil (2002, p. 44): 

 
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
construído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas 
bibliográficas.  

 

No decorrer da pesquisa, algumas mudanças na metodologia tiveram que ser 

feitas, visto que o momento pandêmico impossibilitou a ida a campo, assim, foram 

utilizados como suportes o Google Forms, para elaboração de um questionário, e o 

Google Meet, para realizações de entrevistas semiestruturadas, ferramentas essas 

que já auxiliam os acadêmicos de graduação nas aulas. 

O enfoque foi dado aos alunos e professores do ensino médio da rede 

municipal e/ou estadual de diferentes escolas da cidade de São Luiz Gonzaga, 

localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, totalizando assim 3 escolas 

entre alunos e professores, com o intuito de abordar qual a relação desses sujeitos 

com as tecnologias digitais educacionais e seu uso como objeto de estudo. 

De forma que a seleção dos professores ocorreu por meio de conversa com a 

diretora de uma das escolas do município, a qual fez a indicação de alguns 

professores que poderia aceitar participar, com a aceitação ao convite foram os 

professores que indicaram um aluno do seu respectivo ano de atuação para que eu 

pudesse também fazer o convite. 

O primeiro contato com os alunos foi feito via whatsapp, logo após por todos 

eles serem menores de idade tive contato com os pais para que pudessem estar 

cientes e então autorizar seus filhos a participar. 
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A pesquisa contou como instrumento de coleta de dados com questionários 

realizados com duas professoras que atuam no ensino médio de forma totalmente 

remota, bem como como entrevistas semiestruturadas realizadas com três alunos. 

 

 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 COMPREENSÕES SOBRE TECNOLOGIAS DIGITAIS DA EDUCAÇÃO 

 

As TICS podem ser muito utilizadas em sala de aula, uma vez que se fazem 

necessárias para o desenvolvimento mútuo do conhecimento e, desta forma, servem 

como auxiliares educacionais. Assim, os alunos poderão se sentir estimulados a 

melhorar e socializar, a partir desses recursos, seus desempenhos escolares, 

fazendo isso por meio de pesquisas, jogos e atividades monitoradas. 

Segundo a aluna três, as tecnologias são:  

 
O que eu vivo hoje em dia, tudo o que mechemos de alguma forma hoje em 
dia é tecnológico, no momento em que meu despertador toca que eu ligo a 
minha TV, que eu acordo que eu tenho uma geladeira, a minha torneira 
elétrica, hoje em dia todos os equipamentos são tecnológicos, todos eles 
têm uma inteligência, elas fazem parte do meu dia a dia no geral. 
 

A evolução das tecnologias sempre esteve presente na vida dos seres 

humanos. É possível reconhecer que as primeiras criações tecnológicas foram as 

ferramentas idealizadas pelo homem pré-histórico, que as desenvolveu para 

melhorar a prática da caça e assim obter os alimentos com maior facilidade. Após, 

houve o surgimento do fogo, considerada a primeira grande descoberta, seguida da 

invenção da roda. A partir de então, as inovações em âmbito tecnológico evoluem a 

cada ano. 

Segundo Barros (2009), as tecnologias não substituem o ser humano, mas 

potencializam suas capacidades. Aos poucos facilitam uma gama muito grande de 

acesso a coisas simples da vida diária, ademais, com frequência lemos que as 

tecnologias estão provocando profundas mudanças em todas as dimensões 

humanas, colaborando, sem dúvida, para transformar o mundo. 

As redes de comunicação permitem o processo de distribuição em tempo real, 

a produção compartilhada, videoconferências, permite estar conectado remotamente 
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às empresas e a outros setores, situados em lugares diferentes. Isso demarca uma 

sociedade que, com seus avanços, aos poucos, parte do uso inicial e previsto, para 

outras utilizações inovadoras ou inesperadas, pois é possível realizar práticas 

diferentes com as mesmas tecnologias.  

Por meio da internet é possível nos comunicarmos, enviar e receber 

mensagens, buscar informações, fazer propaganda, ganhar dinheiro, se divertir ou 

apenas divagar na rede, tudo pelo mundo virtual. Há um novo (re)encantamento 

pelas tecnologias porque participamos de uma interação muito mais intensa entre o 

real e o virtual nos dias atuais. 

 

4.2 ADAPTAÇÕES QUANTO AO USO DA TECNOLOGIA 

 

Medidas foram implantadas, no Brasil e no mundo, Estados em verdadeira 

situação de calamidade. Após o surgimento da doença práticas como o lockdown 

foram necessárias, determinando que tudo fosse fechado e somente os serviços 

essenciais poderiam funcionar, e, ainda assim, com certas limitações e cuidados. 

Com essa situação instaurada, as tecnologias digitais passaram a representar 

mais que simples ferramentas para o dia a dia. Todos tiveram que adaptar-se quanto 

ao seu uso, o celular deixou de ser usado apenas para ligações e começou a 

aproximar pessoas que estavam longe, além de ser usado para muitos serviços, 

pois uma das medidas tomadas para a não propagação do vírus é evitar 

aglomeração de pessoas em lugares, desta forma, tudo passou a ser feito no 

formato online. 

Assim, todos os sujeitos tiveram que se adaptar, em pouco tempo, a muitas 

mudanças, uma delas foi o uso contínuo das TDIC para outras coisas além do lazer, 

como no âmbito da educação. Nesse sentido, a aluna dois, quando questionada 

quanto ao uso e adaptação desse recurso, relata: 

 
No começo foi um pouco difícil a adaptação com relação às tecnologias, 
passando os dias foi ficando bem tranquilo, assim que as aulas começaram 
já peguei a novidade e no decorrer delas eu aprendi aos poucos a usá-las, 
somente tive a dificuldade de encontrar a pessoa somente no meio virtual e 
não no físico. Tive bastante dificuldade com os trabalhos no word, modelos 
de letra, tamanhos, formatação pois era acostumada a fazer tudo a mão. 
 

Já a aluna três, por ter possibilidade de outras vivências no ambiente virtual 

relata que:  
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Para mim não foi tão difícil, pois por conta de já ter realizado outros cursos 
de forma totalmente remota eu já estava acostumada com o ambiente 
virtual. 
 

A popularização dos aparelhos tecnológicos, juntamente com o uso da 

internet e das redes sociais, fez com que pessoas de diferentes partes do mundo 

pudessem compartilhar vivências e experiências, além de estimular grande parte da 

oferta da prestação de serviços de diversos setores ligados ao ramo das 

tecnologias. 

Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.Br,apontam que o nível 

de frequência de uso da internet por adolescentes para determinadas atividades, 

como a troca de mensagens instantâneas, por exemplo, é bem superior ao uso para 

pesquisas escolares e que o uso diário da tecnologia, sobretudo da internet, é muito 

mais frequente para a troca de mensagens instantâneas (75%) e a interação em 

redes sociais (56%), via aplicativos de celulares e computadores, e o uso para 

pesquisas escolares fica na quinta posição (21%). Esses números evidenciam que o 

uso excessivo dessas tecnologias é um fator preocupante para o desenvolvimento 

cognitivo dos adolescentes, porque poderá trazer consequências, como isolamento 

social, falta de interesse pelos estudos e ansiedade22, e exercer influência em seu 

desenvolvimento educacional, alterando a sua cognição. 

 Existe assim uma falta de programas que deem orientações e auxílio aos 

jovens quanto ao uso tecnológico, para que explorem da melhor maneira as 

funcionalidades dessas tecnologias de um modo satisfatório, assim, os benefícios 

decorrentes desse acesso se ampliam aos riscos não aparentes do mau uso. 

 

4.3 O USO DAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA 

 

Como já ressaltado anteriormente, as tecnologias auxiliam os sujeitos na 

grande maioria dos afazeres diários, e boa parte da rotina foi modificada por causa 

da pandemia, isso não foi diferente no âmbito da educação. 

A partir disso, as escolas e faculdades, no Brasil e no mundo, tiveram que ser 

fechadas, justamente porque não se poderia manter crianças e adolescentes no 

mesmo ambiente, dessa forma, após o fechamento das escolas e para que o ano de 

aprendizagem não fosse perdido, depois de longas discussões, o Ministério da 

Educação autorizou o ensino no formato EaD e no formato remoto, disponibilizando 
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plataformas virtuais, e, desse modo, ambientes virtuais de aprendizagem foram 

instaurados. 

Diante disso, tanto alunos como professores passaram a adaptar-se quanto o 

ensino remoto, pois os docentes entrevistados relatam que a integração das TDIC 

era bem precárias. Segundo a professora um: 

 
Atualmente ela está sendo fundamental para dar minhas aulas; pois hoje 
é tudo online. Mas um ano atrás ela não era tão presente como é hoje, 
usava mais como ferramenta de pesquisa e em alguns momentos para 
dar uma aula diferenciada com mídias, por exemplo, slides, vídeos, 
áudios. 
 

Já a professora dos apresenta uma visão diferente ao nos relatar que: 

 
Minhas aulas eu faço sempre usando os meios tecnológicos, já o uso 
direto em sala de aula depende da escola e dos meios que ela possui.  
 

A orientação quanto ao uso das tecnologias é de suma importância e no 

meio pedagógico não seria diferente. Quando há falhas na orientação pedagógica 

quanto ao uso dos aparelhos ou da internet, podem emergir riscos à saúde de 

crianças e adolescentes. Ainda que hoje em dia não tenhamos nenhuma pesquisa 

concreta que revele que a exposição excessiva às tecnologias possam causar 

possível surgimento de danos mentais, uma grande quantidade de pesquisas 

alerta para esse perigo.  

O principal papel dos professores-educadores é auxiliar o aluno para que ele 

possa interpretar os dados, relacioná-los e contextualizá-los. Por isso, a gestão 

escolar deve incentivar os professores para que desenvolvam as habilidades dos 

alunos e as suas próprias na utilização de recursos tecnológicos, assim aprimorando 

sua prática na apresentação de argumentos que confirmem a utilização dos recursos 

audiovisuais. Com isso, a gestão irá proporcionar ao seu quadro de professores 

momentos desafiadores de conhecer, manusear e se posicionar criticamente sobre 

informações das mais diversas fontes, assim como posteriormente os professores 

poderão proporcionar aos seus alunos.  

A metodologia norteada por essa lógica buscará trabalhar a ideia de que os 

recursos tecnológicos serão essenciais e importantes no desenvolvimento de 

habilidades em todas as aulas que possibilitam seu uso e manuseio. Do ponto de 

vista pedagógico, essas ferramentas tendem a despertar o interesse tanto do 

docente como do discente, uma vez que a sociedade na qual ambos estão inseridos 
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demanda cada vez mais a capacitação individual com relação ao seu uso e 

manuseio. 

A tecnologia tende a apresentar-se como uma ferramenta positiva, uma das 

preocupações inquietantes é a forma como as informações e todos os recursos 

tecnológicos serão utilizados e interpretados no âmbito escolar.  

As tecnologias quando utilizadas de maneira errônea pelas pessoas se torna 

uma vilã, porque acaba por tornar distantes as relações humanas de afetividade, 

amizade e diálogo. Aproxima quem está longe e distancia cada vez mais de quem 

está perto, criando seres humanos que passam o tempo todo buscando informações 

e conversando com diferentes pessoas e sociedades pelas redes sociais e internet, 

tendo por consequência destruir a interatividade física humana. 

 
Computador e internet na sala de aula nas mãos de professores treinados 
formam um importante instrumento de ensino. Ter acesso à internet não é 
mais uma questão de aumentar a capacidade de raciocínio, passou a ser 
vital. É como saber ler e escrever nos anos 50 (SCHWARTZ, 1999, p. 32). 
 

Diante disso, a gestão escolar deve trabalhar juntamente com os professores 

assumindo a responsabilidade de atualizar-se e orientar os professores e alunos 

para um uso consciente de tudo que lhes é oferecido, especialmente quando se 

tratar do uso de internet, redes sociais, entre outros recursos. É dever da escola 

formar cidadãos autônomos e capazes de relacionar-se com o outro, valor esse que 

tem sido prejudicado pelos contatos virtuais. Aspectos coletivos, comunicativos, 

éticos comportamentais e emocionais são saberes necessários para promover uma 

educação democrática e emancipatória. Para tanto, a formação dos professores 

deve ter um enfoque voltado para a responsabilidade social. 

 

4.4 A RELEVÂNCIA DO USO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO  

 

Segundo a LDB (1996, art. 1), 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. Essa lei disciplina a educação escolar, 

que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino em instituições 

próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social. 
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A aluna um, quando questionada sobre a relevância do uso das tecnologias 

em sala de aula, relata que: 

 
É um tema bem amplo, pois consegue trabalhar bastante coisa e agora 
consegue nos trazer uma vida antes da pandemia e uma pós-pandemia, 
onde algumas escolas tem uma infraestrutura um pouco melhor para o 
ensino EaD. Agora no momento é isso, é a tecnologia, se não fosse não 
saberíamos o que seria da educação. 
 

Dentre as entrevistadas, essa aluna se difere das demais, pois estuda em 

uma escola militar cívica, assim na sua escola, as tecnologias já foram implantadas 

no momento pré-pandemia, mas os professores raramente utilizavam a lousa para 

escrita de conteúdos. Segundo a aluna um: 

 
As aulas já são a um nível de faculdade, pois nos alunos já fazemos o uso 
dos materiais tecnológicos que você usa na faculdade, por exemplo, e antes 
do momento pré-pandemia ou professores utilizavam a lousa para escrita 
raramente, era tudo no data show, com slides, vídeos etc. Além disso, nos 
alunos antes da pandemia já tinham acesso à plataforma virtual Google sala 
de aula, onde os professores colocavam trabalhos extras e se fosse do 
interesse do aluno poderia acessar e fazer as atividades. 
 

A tecnologia na educação se tornou uma nova ferramenta, modificando 

métodos de ensino e de aprendizagem, transformando aulas em ensino híbrido, ou 

seja, mesclando aulas presenciais e aulas a distância. Segundo a LDB toda forma 

de ensino deve ser inclusiva, logo, todos os alunos têm o direito de aprender. 

Conectando isso com o tema abordado nesta pesquisa, é possível inferir que a 

tecnologia proporciona uma nova visão educacional.  

A aluna três, em toda nossa conversa, passou bastante segurança e clareza 

quanto ao assunto. Ela explica que: 

 
O teu trabalho, o tema é muito legal e interessante, pois eu vejo na área da 
pedagogia que os professores precisam ter essa realidade mais futurista, 
quebrar os padrões que para os alunos aprenderem tem que ser somente 
nos livros, no quadro na sala de aula. Achei interessante de ouvir alunos e 
professores porque no fim é isso que está faltando, tem bastante ações do 
governo, fazem novas implementações, mas pouco as pessoas param para 
ouvir os professores e os alunos o que eles estão achando e o que estão 
sentindo. 
 

Neste sentido, a educação precisa ter voz e vez, uma vez que alunos relatam 

a dificuldade de adaptação de seus professores e da inserção das TDIC em sala de 

aula. Fica evidente que não basta usar o computador e tablet em sala de aula, os 

professores devem estar capacitados para auxiliar e orientar os alunos. 
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Atualmente, no século XXI, já não temos como nos distanciar da tecnologia, 

pois vivemos numa sociedade onde as gerações mais novas já nascem conectadas 

e familiarizadas com o mundo virtual. Esse contexto nos coloca frente ao desafio de 

saber como usar toda essa tecnologia a favor do ensino e da aprendizagem, pois já 

não podemos e nem temos como “nadar contra a corrente”.  

Acerca disso, a fala a seguir, da aluna três, chama atenção quando 

questionada sobre a relevância e a inserção da tecnologia em sala de aula, pois 

ressalta que: 

 
Alguns professores acham o uso relevante e o fazem, e outros parecem se 
sentir inseguros quanto ao uso das tecnologias e acabar perdendo um 
pouco de autoridade em sala de aula, pois desde o dia que entramos na 
escola nós alunos sempre fomos esclarecidos de que quem manda na sala 
de aula é o professor e com o uso das tecnologias muitos deles acabam 
achando que essa superioridade vai acabar indo embora pelos alunos 
acharem que não precisam do professor para que se do ensino. 
 

Desse modo, é preciso ter em mente que não é o computador, o tablet ou o 

celular que atrai ou não a atenção dos alunos para a disciplina, pois “a tecnologia 

não constrói nada”, mas as metodologias utilizadas precisam estar de acordo com 

aulas dinâmicas, interativas e dialógicas, que utilizam as TDIC como ferramentas 

didáticas sem esquecer que quem faz a diferença é o professor, pois o ensino 

continua o mesmo, o que muda é a forma de ensinar. 

Conforme Martins (2010): 

 
O educador é sem dúvida, o elemento fundamental da comunidade 
educativa, pois desempenha a missão de formar a alma do educando. Em 
função disso não pode limitar-se ao mero transmissor de conhecimento [...] 
para cumprir bem sua missão o educador deve ser um estudioso 
permanente e ter um bom caráter isto é, seu comportamento em momento 
algum deve contradizer seus preceitos [...] por causa do processo de 
tecnologia e dos meios de comunicação, a sociedade está em 
transformação permanente, o que exige de um verdadeiro educador 
atualização constante por meio de recursos, congressos, simpósios, muita 
leitura, enfim o educador deve ser um estudioso constante (p.149). 
 

Diante disso, é preciso ter consciência de que os alunos evoluíram e os 

docentes precisam se atualizar usando a tecnologia, mas sem deixar de lado os 

seminários, debates, estudos e discussões, para que o aluno saiba contar o que 

aprendeu e não fique somente no mundo virtual. É preciso usar a tecnologia a nosso 

favor, tornando o estudo mais atraente e motivador, fazendo com que o aluno pense 

criticamente e também tome uma postura mais responsável e participativa diante da 

realidade em que está inserido 
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4.5 SABERES DOCENTES E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Os estudos sobre a formação de professores surgiram primeiramente no 

âmbito internacional, nas décadas de 1980 e 1990. No Brasil, os debates sobre a 

temática ganham espaços a partir dos anos 1990. As linhas de pensamentos 

desenvolvidas neste período buscavam pensar essa perspectiva de uma maneira 

inovadora, levando em consideração não apenas os saberes adquiridos no decorrer 

da vida formativa, mas também os saberes experienciais, da prática docente. Essa 

visão implica compreender o professor como pessoa inserida em um ambiente 

social, que, inevitavelmente, exerce influência no processo de ensino. 

Vivenciamos, atualmente, um período de reformas na educação, enumeradas 

por profundas mudanças que ocorrem em nossa sociedade e que tendem a se 

transformar a cada instante. Com isso, nos colocamos a pensar e a repensar a 

formação e atuação dos professores em todas as suas dimensões, visto que essas 

mudanças significam para todos os educadores um grande desafio, que muitas 

vezes acaba os deixando com o sentimento de que são incapazes de atender as 

reais necessidades exigidas. A construção do conhecimento está diretamente ligada 

à formação do corpo técnico pedagógico (profissionais de educação) que tende a 

ser determinante na qualidade do exercício da docência. 

Segundo a professora de número um, quando questionada sobre a adaptação 

para o uso contínuo das tecnologias no ensino EaD: 

 
Bom! Foi muito desafiador ter que achar a melhor forma para troca de 
conhecimentos e estudos com os alunos somente à distância. Mas aos 
poucos fui me adaptando e sempre buscando aprender e estudar mais 
sobre as diferentes ferramentas e tecnologias que tem e que nos ajudou 
muito para encurtar essa distância entre nossos alunos. 

 

 Em contrapartida, a professora de número dois explica que: 

 
Não tive, na verdade, grandes dificuldades. Claro, teve certo receio no 
início, mas sempre que tinha dúvida eu procurava buscar informações 
com alguém que entendia melhor. 
 

As mudanças sociais e tecnológicas exigem do professor mudanças na 

forma de ensinar. Algumas dessas são geradas por força de obrigações externas 

impostas pelos modelos escolares para a adaptação de um novo paradigma social; 

outras são geradas por uma mudança de postura interna do docente, que passa a 

enxergar as tecnologias e todos os recursos instrumentais que surgem voltados ou 
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não para a educação como oportunidades de uma prática pedagógica mais afinada 

com a realidade atual, bem como com suas emergências. 

De acordo com LEVY,o ciberespaço amplifica, exterioriza e modifica funções 

cognitivas humanas como o raciocínio, a memória e a imaginação. 

 
O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem 

precisamente definido com antecedência. […] Devemos construir 

novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de 

representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 

estruturadas em ‘níveis’, organizadas pela noção de pré-requisitos e 

convergindo para saberes ‘superiores’, a partir de agora devemos 

preferir a imagem em espaços de conhecimentos 

emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se 

reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais 

cada um ocupa posição singular e evolutiva (LÉVY, 1999, p. 158). 

 

A qualidade de uma instituição e de um sistema de ensino está relacionada 

com a habilidade e comprometimento de seus profissionais e dirigentes, sendo 

assim, não adianta de nada melhorar o currículo, a introdução de métodos e 

técnicas inovadoras, se os gestores não acompanharem tais mudanças e reformas 

para o ensino. A capacitação do corpo docente deve se constituir em um processo 

aberto de formação continuada e permanente, não somente para os gestores 

escolares e seus docentes, mas para todos os profissionais atuantes na área da 

educação. 

Para Teixeira (2009, p.183), “[...] mesmo sabendo da importância da 

educação continuada e permanente do professor, este profissional deveria se 

apropriar autônoma e coletivamente dos avanços e dos recursos disponíveis, [...]” . 

Por isso, a formação dos profissionais de educação deve ser considerada um ponto 

fundamental de reflexão e ação. 

Nessa perspectiva, “é preciso investir positivamente nos saberes de que o 

professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceptual” 

(NÓVOA, 1995, p. 27). Nesse contexto, para que a sala de aula se torne um espaço 

de significativas aprendizagens, é estritamente necessário que o professor e o aluno 

trabalhem em conjunto, que sejam interativos e atuantes, desencadeando os 

processos de ensino e de aprendizagem da maneira mais eficaz possível. 

Para Tardif (2002, p. 39), o professor é: 

 
alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, 
além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à 
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pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência 
cotidiana com os alunos.  
 

Neste sentido, esse autor atesta que os saberes são plurais, formados pelos 

saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e 

saberes experienciais. Dentre esses saberes atribuídos ao professor somente um 

deles é dominado pelo professor, que são os saberes experienciais. Os demais são 

exteriores a ele, sendo influenciados por outros atores e que fogem do domínio 

docente. Desta forma surge a rotulação de que o professor seria apenas um mero 

transmissor de conhecimentos produzidos pelos pesquisadores. 

É importante ressaltar que o professor é muito mais que somente um 

transmissor de conhecimento, como afirma Tardif (2002, p. 36). 

 
Entretanto, a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma 
função de transmissão dos conhecimentos já constituídos. Sua prática 
integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém 
diferentes relações. Pode-se definir o saber docente como um saber plural, 
formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes disciplinares, 
curriculares e experienciais. 
 

Nesse contexto, é evidente a pluralidade do conhecimento docente, esse 

autor ressalta as diferentes relações que o professor estabelece com os discentes. 

Seu trabalho, por ser um trabalho ligado diretamente com o ser humano, tende a 

sofrer intervenções do meio social de forma constante. 

Diante dessas discussões, é imperial compreender que ensinar é uma tarefa 

complexa, pois abrange uma diversidade de pessoas, com diferentes pensamentos, 

ideologias, crenças, condições sociais, culturais e pessoais que interferem no 

processo de ensino. Atender as exigências de cada sujeito presente em sala de aula 

tem se tornado um desafio para os professores e para o âmbito escolar, isso 

perpassa diretamente a formação docente, que prepara o docente para os desafios 

vividos na prática educativa. Não obstante, essa formação depende tanto da escola 

como dos educadores, uma vez que ambos estão inseridos em uma sociedade que 

sofre constantes transformações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste Trabalho de Conclusão de Curso é possível compreender que 

inserção da tecnologia como objeto de estudo, principalmente neste momento de 

pandemia, está sendo de grande valia, pois sem sua integração aos sistemas de 

ensino, todos os alunos do Brasil teriam um ou dois, ou mais, anos de aprendizagem 

perdidos. 

 A compreensão é de que esse ensino possui algumas fragilidades, acredito 

que a maior delas seja a que foi apresentada nesta pesquisa, a demonização das 

tecnologias digitais pelos professores, ocorrida pela falta de preparo quanto à 

inserção e ao manuseio das ferramentas tecnológicas, pois, no momento pré-

pandemia, as tecnologias não eram inseridas em sala de aula regularmente e os 

alunos as utilizavam em casa somente para fazer algumas pesquisas. 

No momento pandêmico foi constatado que os professores que não estavam 

acostumados com essa integração tiveram que buscar conhecimento e procurar se 

adaptar com o novo meio de ensino, com as plataformas virtuais e com o fato de que 

tecnologia se faria presente todos os dias como objeto de estudo. Assim, até mesmo 

os professores que tinham receio passaram a vislumbrar essa integração como um 

auxílio valioso para a aprendizagem, tanto para os professores, quanto para os 

alunos, visto que, de certo modo, facilitou a comunicação e a dialogicidade. Mas não 

devemos descartar o fato de que o uso excessivo ou indevido pode causar 

deficiências na comunicação e aprendizagem. 

É possível concluir, deste modo, que a tecnologia pode sim ser uma grande 

aliada na sala de aula, quando usada de maneira correta e com os professores 

estando devidamente capacitados para introduzi-las no ambiente escolar. Assim, é 

preciso que sejam adeptos de seu manuseio, possibilitando para os alunos uma 

forma mais dinâmica de ensino e de aprendizagem. Todo esse processo faz com 

que tais atitudes aproximem mais a geração de novos alunos a professores mais 

antigos, antes adeptos ao modo tradicional de ensino. 

 

 

  



43 

 

REFERÊNCIAS 

 
BARROS, D. M. V. Guia didático sobre as tecnologias da comunicação e 
informação. Rio de Janeiro: Vieira e Lent, 2009. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Decreto MEC n° 9.057, de 25 de maio de 2017. 
Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Governo Federal. 
Disponível em: https://www.semesp.org.br/wp-
content/uploads/2017/05/COMUNICADO-JURIDICO-DECRETO-MEC-N-9-057-DE-
25-DE-MAIO-DE-2017-2.pdf. Acesso em 20 de maio de 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei. 
9394/96. Disponível em: www.mec.gov.br. Acesso em: 29 set. 2020. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 15 de 
maio de 2020. 
 
BRIGGS, A.; BURKE, P. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006.  
 
BUCHSBAUM, A.; BUCHSBAUM, P. (Orgs.). Do bestial ao genial: frases da 
política. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006.  
 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. 
 
HUBERT, René. A contribuição do jogo pedagógico no desenvolvimento motor 
das crianças do 1º período da educação infantil. Lexicoteca, v. 7, 1996. 
 
IBGE: Maioria dos brasileiros acessa a internet para trocar mensagens. Terra 
.Disponível em: https://www.telesintese.com.br/ibge-maioria-dos-brasileiros-acessa-
internet-para-trocar-mensagens/. Acesso dia 15 de maio de 2020. 
 
KENSKI, V. M. Novas tecnologias: o redimensionamento do espaço e do tempo e os 
Impactos no trabalho docente. Revista Brasileira de Educação, n. 08, p. 58-71, 
jan.-abr,/1998. 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
 
LÈVY, Pierre. Inteligência coletiva: para uma antropologia do ciberespaço. São 
Paulo: Loyola, 2007. 
 
MARTINS, J. P. Gestão educacional: uma abordagem crítica do processo 
administrativo em educação. 4. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2010. 
 
NÓVOA, A. (Org.). Profissão professor. 2. ed. Porto: Porto Ed., 1995. 
 

https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2017/05/COMUNICADO-JURIDICO-DECRETO-MEC-N-9-057-DE-25-DE-MAIO-DE-2017-2.pdf
https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2017/05/COMUNICADO-JURIDICO-DECRETO-MEC-N-9-057-DE-25-DE-MAIO-DE-2017-2.pdf
https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2017/05/COMUNICADO-JURIDICO-DECRETO-MEC-N-9-057-DE-25-DE-MAIO-DE-2017-2.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.telesintese.com.br/ibge-maioria-dos-brasileiros-acessa-internet-para-trocar-mensagens/
https://www.telesintese.com.br/ibge-maioria-dos-brasileiros-acessa-internet-para-trocar-mensagens/


44 

 

PIRES, R. G.; VEIGA, S. A. da. O Ensino da Estatística com o apoio de Ambientes 
 
SCHWARTZ, C. Janelas para o Futuro. Veja Vida Digital, São Paulo, ano 32, p. 1-
32, dez. 1999.  
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002 
 
TEIXEIRA, Adriano. Inclusão Digital: Experiências, desafios e perspectivas. Passo 
Fundo, RS: Ed. UPF, 2009. 
 
TURNER, D.; MUÑOZ, J. Para os filhos dos filhos de nossos filhos: uma visão 
da sociedade internet. São Paulo: Summus, 2002. 
 
UNESCO, Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades 
educativas especiais. Brasília: UNESCO, 1994. Disponível em 
https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/viewFile/2628/2439. Acesso dia 
10 de setembro de 2020. 
 
________. COVID-19 10 recomendações para planejar soluções de 
aprendizagem a distância. Disponível em: https://pt.unesco.org/news/covid-19-10-
recomendacoes-planejar-solucoes-aprendizagem-distância. Acesso em 10 de 
novembro 2020. 
Virtuais de Aprendizagem: um estudo de caso. Associação Brasileira de Educação a 
Distância. Anais [...], 2014. 
 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
 
ZANI, C. Celular na sala de aula ferramenta de aprendizagem ou distração? 
Entrevista. Comércio de Jahu. Disponível em: 
http://www.comerciodojahu.com.br/post/1369053/celular-na-sala-de-aula-ferramenta-
de-aprendizagem-ou-distracao. Acesso em 15 de maio de 2020. 

 

  

https://pt.unesco.org/news/covid-19-10-recomendacoes-planejar-solucoes-aprendizagem-distancia
https://pt.unesco.org/news/covid-19-10-recomendacoes-planejar-solucoes-aprendizagem-distancia
http://www.comerciodojahu.com.br/post/1369053/celular-na-sala-de-aula-ferramenta-de-aprendizagem-ou-distracao
http://www.comerciodojahu.com.br/post/1369053/celular-na-sala-de-aula-ferramenta-de-aprendizagem-ou-distracao


45 

 

ANEXOS 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

Prezado(a): 

Esta pesquisa intitulada “Tecnologia na Educação”, será desenvolvida por 

meio da aplicação de entrevistas semi-estruturadas, bem como questionários 

sobre o assunto abordado na pesquisa . Estas informações estão sendo fornecidas 

para subsidiar sua participação voluntária neste estudo que visa ser ferramenta para 

elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia – Licenciatura da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas pelo Contato: Mirela Ramborger Figueiredo, 

telefone: (55)999229382e endereço eletrônico:mirela-figueiredo@uergs.edu.br. 

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de 

consentimento e o abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do 

pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

  Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa. 

 

 

 

Mirela Ramborger  

Pesquisador - Assinatura 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), do 

estudo/pesquisa intitulado (a) Tecnologia na educação, conduzida por Mirela 

Ramborger Figueiredo. Este estudo tem por objetivo de subsidiar sua participação 

voluntária neste estudo que visa ser ferramenta para elaboração do Trabalho de 

Conclusão do Curso de Pedagogia – Licenciatura da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo. A sua participação não é remunerada nem 

implicará em gastos para os participantes. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em narrar de suas práticas dentro da escola pesquisada, e dentro dos 

projetos que atua. 

 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. O 

pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos 

e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação 

de indivíduos ou instituições participantes. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador 

responsável / coordenador da pesquisa. Seguem os telefones e o endereço 

institucional do pesquisador responsável e do Comitê de Ética em Pesquisa – 

UERGS, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação 

nele, agora ou a qualquer momento. 

Contatos do pesquisador responsável: Mirela Ramborger Figueiredo, telefone 

(55) 999229382 e e-mail: mirela-figueiredo@uergs.edu.br 

Contatos do Comitê de Ética de Pesquisa da UERGS: Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul. Reitoria: Rua 7 de Setembro, 1156 - Centro - Porto Alegre, 

RS CEP: 90.010-191 - Fone: (51) 3288-9000  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa, e que concordo em participar. 
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São Luiz Gonzaga, ____ de _________________ de _____. 

Assinatura do (a) participante: ________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ______________________________ 

 

( ) Participante                           ( ) Pesquisador 
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QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES (GOOGLE FORMS) 

 

1) O que para você são tecnologias? 

 

2) Quais tecnologias você utiliza? 

 

3) Você julga o uso das tecnologias em sala de aula relevante? 

 

4) Com que frequência você faz o uso das tecnologias em sala de aula? 

 

5) Neste momento de pandemia o qual estamos enfrentando como foi a sua 

adaptação para o uso contínuo das tecnologias no ensino EAD? 

 

6) O uso das tecnologias como objeto de estudo para você se dá de forma positiva, 

ou negativa ? Justifique sua resposta 

 

7) O computador nos possibilita uma gama muito grande de ferramentas sem o uso 

da internet, quais ferramentas você tem conhecimento e utiliza? 

 

8) E com o uso de internet que ferramentas pedagógicas você utiliza?  

 

9) Para você qual a melhor forma de incluir as tecnologias como objeto de estudo 

de forma que os alunos não percam o foco de usá-la para ao ensino, e não para 

acesso as redes sociais enquanto estão na escola? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


