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RESUMO 
 

 
 

Este estudo aborda a utilização das tecnologias emergidas das novas necessidades impostas pelo 

advento da globalização, que tornou o uso do computador e de outras ferramentas da tecnologia 

informacional e comunicacional, bem como da internet, essenciais em todos os segmentos da 

vida em sociedade, inclusive nos sistemas educacionais. É fato que, com a evolução nos 

conceitos e também nas práticas pedagógicas, novas formas de ensinar e aprender vêm surgindo, 

dentre estas a utilização das ferramentas possibilitadas pela tecnologia, hoje presentes em 

praticamente todas as escolas brasileiras, inclusive nas escolas rurais, mesmo que com acesso 

limitado. A pesquisa teve como objetivo verificar e descrever o uso das tecnologias da 

informação e comunicação como ferramentas didáticas no processo ensino-aprendizagem. Foi 

desenvolvida na Escola Municipal Rural Doutor Estevão Alves Correa, localizada na 

comunidade rural de Rio dos Peixes, situada no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, estudo de caso, de cunho qualitativo e tipo 

descritivo. Para obtenção dos dados foi utilizado um roteiro de entrevistas com questões 

objetivas, visando à obtenção de variáveis quantitativas e questões de múltipla escolha, ou 

dissertativas objetivando a apreensão de variáveis qualitativas. Os resultados obtidos com o 

referencial teórico consultados para a elaboração da dissertação e também as entrevistas 

permitiram concluir que a utilização das inúmeras ferramentas tecnológicas disponibilizadas 

nas escolas, mesmo que funcionando precariamente, é de  grande valia na implementação das 

práticas pedagógicas que envolvem o processo ensino- aprendizagem. Em se tratando de escola 

rural, verificou-se que o acesso às ferramentas da tecnologia é bastante limitado, mas mesmo 

assim, apesar da pouca intimidade que os alunos demonstram ter com os recursos da tecnologia 

bem como a falta de capacitação dos professores para manuseá-los adequadamente, a 

precariedade e ausência de laboratórios e equipamentos suficientes para atender toda a demanda 

existente, observou-se que, quando utilizados em sala em sala, os recursos tecnológicos 

auxiliam e/ou reforçam a aprendizagem, e, na concepção das educadoras entrevistadas, as aulas 

ficam mais instigantes, atrativas e contextualizadas com o presente século. 

 
 

Palavras chave: Aprendizagem. Educação. Ensino. Tecnologia. 



ABSTRACT 
 

 

This study deals with the use of technologies emerging from the new needs imposed by the 

advent of globalization, which has made the use of computers and other tools of informational 

and communicational technology as well as of the internet essential in all segments of life in 

society, including in education systems. It is a fact that, with the evolution in concepts and also 

in pedagogical practices, new ways of teaching and learning have emerged, among them the 

use of the tools made possible by technology, nowadays present in practically all Brazilian 

schools, including in rural schools, with limited access. The research aimed to verify and 

describe the use of information and communication technologies as teaching tools in the 

teaching-learning process. It was developed at the Municipal Rural School Dr. Estevão Alves 

Correa, located in the rural community of Rio dos Peixes, located in the municipality of Cuiabá, 

Mato Grosso state. The methodology used was the bibliographical research, case study, 

qualitative and descriptive type. To obtain the data, a script of interviews with objective 

questions was used, aiming at obtaining quantitative variables and multiple choice questions, 

or dissertations aiming the apprehension of qualitative variables. The results obtained with the 

theoretical reference consulted for the elaboration of the dissertation and also the interviews 

allowed to conclude that the use of the numerous technological tools available in the schools, 

even if working precariously, are of great value in the implementation of the pedagogical 

practices that involve the teaching- learning. In rural schools, access to the tools of technology 

is quite limited, but even so, despite the lack of intimacy that students show with the resources 

of technology and the lack of capacity of teachers to handle them adequately, as well as the 

precariousness and absence of laboratories and equipment sufficient to meet all the existing 

demand, it was observed that, when used in the classroom, technological resources help and / 

or reinforce learning, and in the conception of educators interviewed , the classes are more 

instigating, attractive and contextualized with the present century. 

 

Keywords: Learning. Education. Teaching. Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na atualidade, um dos assuntos abordados em todos os meios de comunicação diz 

respeito às novas tecnologias. É fato que, com o advento da globalização, tornou-se fundamental 

o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, em especial dos computadores e 

da internet, bem como outras ferramentas essenciais, em todos os segmentos da vida na 

sociedade moderna, inclusive no âmbito educacional. 

Assim sendo, nos dias atuais a evolução dos conceitos e práticas educacionais representa 

um grande avanço e a tecnologia está impregnada em praticamente todos os processos, dentre 

os quais no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o desafio atual é o de focar na 

linguagem eletrônica e digital, como um mecanismo capaz de dialogar na mesma língua que a 

dos alunos, para aproximá-los dos métodos de comunicação, em tempo real, elemento este 

fundamental para a aquisição e enriquecimento de conhecimentos. 

Teoricamente, as tecnologias digitais da informação e comunicação estão cada vez mais 

inseridas no contexto educacional, entretanto muitas vezes equivocadamente, de forma vaga e 

sem fins pedagógicos, ou seja, sem utilização prática. Nesse cenário, pode ser observado que 

existe uma grande diferença entre as unidades de ensino, principalmente em se tratando das 

escolas rurais e das escolas urbanas, visto que boa parte das escolas localizadas em áreas rurais 

padecem da falta de equipamentos tecnológicos e de acesso adequado às redes digitais. Por 

outro lado, a maioria das escolas urbanas conta com vários recursos para realizar atividades 

voltadas para práticas pedagógicas. Entretanto, em ambas as unidades escolares (rural e urbana), 

a falta de capacitação dos educadores, para lidar com as tecnologias disponíveis na escola, 

dificulta sua utilização. 

Nesse contexto, é importante salientar que apesar de as tecnologias já estarem  cada vez 

mais inseridas em boa parte da área educacional, esse tema ainda é foco de muitas controvérsias, 

principalmente por parte dos educadores. Desta forma, diante da realidade tangível, este estudo 

nasceu do desejo de investigar os principais motivos que levam à não utilização pelos 

educadores dos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas. 

A hipótese inicial foi de que, mesmo havendo alguns recursos tecnológicos  disponíveis 

para o uso de educadores e educandos, a ausência de capacitação dos professores tem dificultado 

a inserção destas importantes ferramentas de auxílio ao ensino-aprendizagem, surgindo assim 

o questionamento: como potencializar a utilização da tecnologia para a 
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melhoria do processo ensino-aprendizagem? Questão esta que, do ponto de vista do 

pesquisador, é de suma importância, haja vista ser este o principal intuito das tecnologias 

digitais aplicadas à área educacional, o que justificou a escolha do tema. 

Os principais objetivos da pesquisa foram: analisar de que forma as tecnologias digitais 

da informação e comunicação podem ser inseridas na educação e identificar como estas 

ferramentas potencializam a prática docente e contribuem para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem. 

Para isto se propôs investigar como a tecnologia vem sendo utilizada pelos educadores 

que compuseram o universo empírico da pesquisa, bem como identificar as principais 

vantagens do uso da internet, das redes sociais e dos jogos multimídias educativos, em sala  de 

aula, haja vista que estes recursos podem facilitar o trabalho dos professores e incentivar a 

aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, a ênfase da pesquisa foi nas novas tecnologias da 

informação e comunicação da contemporaneidade utilizadas como técnicas, aliadas da 

aprendizagem, mas que, de modo geral, pressupõem a necessidade de formação continuada dos 

educadores, para que estes possam contribuir, de fato, para o êxito da aprendizagem com o 

auxílio das ferramentas tecnológicas. 

A metodologia utilizada para o alcance dos objetivos propostos caracteriza-se como 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso, de cunho qualitativo e tipo explicativo. A Pesquisa 

Bibliográfica é conceituada por Gil (2010) como aquela obtida através de fontes escritas, neste 

estudo obtida através de livros, revistas, periódicos, artigos acadêmicos, revistas científicas, em 

especial, Revista Brasileira de Educação, Tecnologias na Educação, FAEEBA, UNIFESO e 

Cadernos de História da Educação, além de diversas legislações federais e estaduais. 

Em relação ao estudo de caso, este é defendido por Gil (2010) como um estudo profundo 

e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado. Assim, partindo do pressuposto de que a realidade pode ser vista sob diferentes 

pontos de vista, o estudo de caso possibilitou ouvir os entrevistados, captar suas opiniões e 

assim analisar as convergências e também as divergências que existam sobre a temática, e ainda 

os desafios enfrentados no cotidiano escolar. 

A referida pesquisa teve como recorte empírico a Escola Municipal Rural Doutor 

Estevão Alves Correa, localizada na comunidade rural de Rio dos Peixes, situada no município 

de Cuiabá. 
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Para obtenção dos dados principais foi utilizado um roteiro de entrevistas, contendo 

questões objetivas de múltipla escolha, que compuseram as variáveis quantitativas e questões 

dissertativas que representaram as variáveis qualitativas. Destaca-se que o roteiro de entrevista 

é um instrumento de coleta de dados destinado a direcionar as respostas e verificar/sondar as 

opiniões dos investigados. Dessa forma, neste estudo, as entrevistas individuais foram aplicadas 

a 5 (cinco) discentes, utilizando-se de um roteiro semiestruturado, com questões gravadas em 

áudio, com a autorização dos participantes. 

Dessa forma, buscou identificar as competências e habilidades necessárias para o uso 

adequado das tecnologias da informação e comunicação - TICs e como elas vêm sendo 

adquiridas pelos professores, durante a trajetória acadêmica, bem como as dificuldades 

encontradas por estes na utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na unidade escolar. 

A técnica da observação participante escolhida para a realização do estudo é conceituada 

por Martins (2008) como aquela em que o pesquisador é um observador passivo e pode 

participar dos eventos que estão sendo estudados. 

O estudo encontra-se estruturado em capítulos temáticos, quais sejam: Introdução; 

Capítulo I: Referencial Teórico - traz um breve relato histórico da evolução da educação formal 

no Brasil e dos avanços conquistados com a utilização das ferramentas tecnológicas no ensino 

aprendizagem; O Capítulo II explica o percurso metodológico da pesquisa. O Capítulo III 

apresenta algumas metodologias inovadoras e discorre sobre as principais tecnologias da 

informação e comunicação utilizadas no contexto escolar; No Capítulo IV, intitulado “Um olhar 

sobre o uso da tecnologia em sala de aula” é apresentada a Escola Municipal Rural Dr. Estevão 

Alves Correa, enumerando os principais recursos tecnológicos disponíveis na unidade escolar 

e discutindo o uso da tecnologia na visão dos educadores; O capítulo V mostra os resultados 

obtidos com o estudo de caso, enfatizando a opinião dos professores participantes da pesquisa, 

em relação ao uso dos recursos tecnológicos disponíveis na unidade escolar, e suas análises 

quanto à necessidade de capacitação, através da educação continuada, para o enfrentamento dos 

desafios da globalização. 

Dessa forma, a análise dos resultados obtidos através das respostas constantes do roteiro 

de entrevistas, bem como da bibliografia consultada para o embasamento teórico da pesquisa, 

possibilitou chegar à conclusão de que, apesar das vantagens que as ferramentas da tecnologia 

oferecem, a capacitação dos professores é indispensável para que estes saibam usar 

adequadamente as novas tecnologias digitais, principalmente como instrumentos auxiliares do 

ensino-aprendizagem. 
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Por fim, teceram-se as considerações finais sobre a pesquisa, sua realização e os 

resultados obtidos e elencaram-se as referências bibliográficas dos autores que subsidiaram a 

pesquisa. 
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1. EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

Segundo Durkheim (1952), a educação funciona de forma normativa, é um tipo de 

autonomia consentida. É uma socialização da jovem geração com a adulta. 

Nesse sentido, a sociedade é considerada como um organismo pelo qual o sistema 

funciona de forma orgânica, cada qual tem sua importância e um necessita do trabalho do outro 

para manter a ordem (DURKHEIN, 1952). Assim sendo, o sucesso seria atribuição pessoal, 

individual fazendo com que o indivíduo se sinta responsável pelo seu fracasso. 

O Brasil, por ser um país capitalista, onde as desigualdades sociais estão presentes em 

todos os lugares, o sistema educacional exclui uns e beneficia outros. Em outras palavras, na 

prática do cotidiano escolar justifica-se aos alunos que a escola tem normas e regras a serem 

cumpridas e que são comuns a todos, isto para preservar a convivência social. Ou seja, a escola 

nem sempre foi um espaço democrático de aprendizagem. 

Mesmo que fruto de inúmeras lutas empreendidas, principalmente por estudiosos da 

área, educadores e psicólogos, ao longo dos anos, a educação brasileira vem passando por 

reformulações com o objetivo de atender aos anseios da sociedade em geral. Diante das 

mudanças ocorridas nas últimas décadas, em especial no mundo do trabalho, é importante 

enfatizar os modelos educacionais adotados ao longo dos tempos, para se  compreender melhor 

a evolução do ensino no Brasil, através dos métodos e práticas utilizados nos diversos contextos 

educacionais. 

É fato que a educação brasileira evoluiu a passos lentos, mediante as práticas 

pedagógicas, em um processo sistematizado de transmissão de conhecimentos, promovendo 

rupturas marcantes e de fácil percepção, o que certamente influenciou a educação a ser tal qual 

ela ainda se apresenta, em inúmeras escolas. 

 

 
1.1 Os principais modelos de educação no Brasil 

 
A educação no Brasil evoluiu mediante as práticas pedagógicas em um processo 

sistematizado de transmissão de conhecimentos, promovendo rupturas marcantes e de fácil 

percepção (ROMANELLI, 2001). Conforme pontuado pelo mesmo autor, a educação formal 

no Brasil iniciou-se no perído colonial, com a chegada dos jesuítas em 1549. Seguia os 
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moldes europeus, que continuou durante mais de 50 anos. A escola destinou-se apenas à 

propagação da fé religiosa. 

 

 
1.1.1 O modelo de Educação Jesuíta 

 
Inicialmente os padres jesuítas dedicaram-se à pregação da fé católica. Mas, ao 

perceberem que não seria possível converter os índios, sem que estes soubessem ler e escrever, 

decidiram ampliar o processo educativo (ROMANELLI, 2001). 

Dessa forma, entende-se que em um primeiro momento da história do Brasil o objetivo 

dos jesuítas não era alfabetizar os indígenas, mas, sim, convertê-los ao catolicismo, para que 

pudessem dominá-los. Contudo, ao perceberem que sem ensiná-los a ler e escrever não seria 

possível domesticá-los, optaram por expandir a educação. Em 1570 as escolas de instrução 

elementar se expandiram e atingiram várias localidades do país, dentre estas: Porto Seguro, 

Ilhéus, São Vicente, Espirito Santo, São Paulo de Piratininga, Rio de Janeiro e Pernambuco 

(ROMANELLI, 2001). 

Assim, ao perceberem a dificuldade para catequizar os índios, os jesuítas ampliaram a 

oferta de educação formal para as cidades brasileiras mais habitadas à época e trouxeram para 

o Brasil muito além dos princípios morais. 

Segundo Romanelli (2001), com os jesuítas vieram também os costumes e a 

religiosidade europeia, métodos pedagógicos embasados na formação literária em Teologia de 

Inácio de Loiola, um dos fundadores da Companhia de Jesus. Todavia, o mesmo autor enfatiza 

que os jesuítas foram além do curso elementar e mantiveram os cursos de Letras e Filosofia, 

considerados secundários e os cursos de Teologia e Ciências Sagradas, de nível superior, para 

formação de sacerdotes. 

Desse modo, o método introduzido pelos jesuítas na educação brasileira reinou absoluto, 

de 1549 a 1759. Entretanto, esse modelo de educação não convinha aos interesses comerciais 

propostos pela Coroa Portuguesa, pois tinha por objetivo servir apenas aos interesses da fé. 

Nesse contexto, Marquês de Pombal1 pensou em organizar uma escola para atender  aos 

interesses do Estado, tal como funciona na atualidade e por isto, quando assumiu  o poder, 

 
1 Marquês de Pombal foi o principal responsável pela abolição da escravidão em Portugal, reorganizou o sistema 

de educação, melhorou as relações com a Espanha e publicou um novo código penal. No Brasil ocupou o cargo 
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em função de radicais diferenças de objetivos com os interesses da Corte, expulsou os jesuítas 

de todas as colônias brasileiras, instituindo assim um novo modelo educacional, o ensino laico2. 

Este modelo de educação era público e obedecia às bases educacionais das Cartas Régias3. 

Conforme visto, a educação formal, que teve início ainda no Brasil Colônia, predominou 

por um longo período da história, vindo a ser reformulada somente vários anos depois, em 1808, 

quando da chegada da familia real no país. 

Assim, com a chegada da familia real, institucionalizou-se um novo modelo educacional 

no Brasil, denominado “Modelo Laico”. 

 

 

1.1.2 A Educação Laica proposta por Marquês de Pombal 

 
Apesar das muitas contribuições para a educação, tal qual se apresenta hoje, a educação 

laica deu também a primeira contribuição para o ensino de má qualidade que existe desde o 

início da colonização. Por ter sido sempre reservada a uma elite dominante e totalmente 

exploradora, voltada à estratificação e dominação social. 

As oligarquias do período colonial e monárquico estavam profundamente 

fundamentadas na dominação via controle do saber. Outros dois fatores 

importantes foram o isolamento e a estratificação sociais, basicamente dual, 

aliada à necessidade de manutenção de um esquema de segurança 

(ROMANELLI, 2001, p. 33). 

 
Assim, fundamentado na propriedade de terras, o modelo de educação laico limitava o 

ensino a uma determinada classe da população, ou seja, apenas à classe dominante, ficando 

claramente fundamentada a justificativa para a baixa escolaridade da população. Dessa forma, 

de Primeiro Ministro, o que possibilitou um conjunto de reformas realizadas tanto na metrópole como nas colônias 

portuguesas. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/periodo- pombalino-

administracao-de-pombal-deixou-marcas.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 2 agostos 2018. 

 
2 Ensino laico - Educação elementar que se caracteriza por ser um ensino desvinculado da educação religiosa. Neste 

caso a educação é da responsabilidade do Estado e não mais da igreja. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_laico)>. Acesso em: 20 jul. 2017. 

 
3 Cartas Régias - Nome dado aos escritos de rei dirigidos às autoridades, que em seu conteúdo continha, muitas 

vezes, determinações gerais e permanentes Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/cartas_ R%C3%A9gia>. 

Acesso em: 20 jul. 2018. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_laico)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_laico)
http://pt.wikipedia.org/wiki/cartas_
http://pt.wikipedia.org/wiki/cartas_
http://pt.wikipedia.org/wiki/cartas_
http://pt.wikipedia.org/wiki/cartas_
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por diversos séculos, a concepção de dominação cultural esteve nas mãos de uma pequena 

parte da sociedade, fortalecendo a ideia de que o ensino era apenas para alguns. 

Ainda de acordo com este mesmo autor, a segunda contribuição para a formação do 

nosso sistema educacional deficitário é justamente o conteúdo do ensino dos Jesuítas, 

caracterizado, sobretudo, por uma enérgica reação contra o pensamento crítico. Esgotado o 

modelo de educação laico, surgem novas formas de ensino no país, na tentativa de ampliar as 

escolas para atingir uma parte maior da sociedade brasileira. Diante dessa necessidade 

começaram a se efetivar as reformas educacionais. 

 
 

1.2 As reformas ocorridas no ensino brasileiro de 1890 a 1960 

 
Na tentativa de se chegar a um modelo educacional amplo, extensivo a todos os 

brasileiros, a educação brasileira passou por diversas reformulações desde o seu surgimento, 

com as escolas jesuítas, até a atualidade. 

Partindo desses pressupostos, importantes reformas aconteceram ao longo da história do 

Brasil, reformas estas que não poderiam deixar de ser enfatizadas neste estudo, cujo objetivo 

primordial é ressaltar a evolução educacional. 

Dentre as principais reformas no ensino brasileiro estão: a) Reforma Benjamim Constant 

(1890); b) Epitácio Pessoa (1901); c) Rivadávia Correia (1911); d) Carlos Maximiliano (1915); 

e) João Alves da Rocha Vaz (1925); f) Francisco Campos (1932); g) Gustavo Capanema (1946) 

além das Leis de Diretrizes e Bases editadas em 1961, 1968, 1971 e 1996. Contudo, para melhor 

compreensão dos fatos, é necessário contextualizar, num breve relato histórico, os antecedentes 

que impulsionaram tais reformas. 

Inicialmente, na República Velha, defendia-se um “governo do povo pelo próprio 

povo”. Mas, à época, impedia-se o voto do analfabeto, e o problema da instrução primária 

passou de questão meramente pedagógica a uma questão política (GAMBI, 1999). 

Assim, a educação passava a ser valorizada como um “dever” essencial da sociedade 

moderna e como “direito” de cada cidadão e, portanto, como meio para operar a evolução no 

sentido laico e racional da vida coletiva (GAMBI, 1999). 

Todavia, na prática social, essas reformas não funcionaram, pois implícito nelas estava 

um projeto da burguesia no poder, para a reconstrução nacional e a elevação do país ao nível de 

século e não aos anseios da sociedade em geral. 
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Segundo Gambi (1999), neste período da história, havia no Brasil milhares de 

analfabetos, no geral somavam cerca de 80% da população, e por isto a sociedade exigia o saber 

ler e escrever como condição para investimento em cargos políticos e administrativos. 

Desse modo, houve a necessidade de “reordenar” a escola para atender às novas 

exigências e demandas da sociedade moderna industrial, nesse momento já pautado no trabalho 

livre (GAMBI, 1999). 

De acordo com o mesmo autor, nesse cenário desponta a figura de Benjamim Constant, 

Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, que reformou todos os níveis da educação 

nacional (primária, secundária, profissionalizante e superior). 

Mais tarde, o Decreto nº. 980/11/1890 regulamentou o Curso de Pedagogia; o Decreto 

nº. 981 de 08/11/1890 aprovou o Regulamento da Instrução Primária e Secundária e o Decreto 

nº. 982 de 08/11/1890 alterou o Regulamento da Escola Normal. O Decreto nº. 17/05/1890 

aprovou o regulamento para o Instituto Nacional dos Cegos, e O Decreto nº. 667, de 16/08/1890, 

criou o Curso de Pedagogia, todos na capital federal. 

A Reforma Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e 

laicidade do ensino e a gratuidade da escola primária. Uma das intenções desta Reforma era 

transformar o ensino em formador de alunos para os cursos superiores e não apenas preparador. 

Outra intenção era substituir a predominância literária pela científica. 

Mais tarde, a Reforma Epitácio Pessoa, de 1901, incluiu em seu Código a Lógica entre 

as matérias e retirou a Biologia, a Sociologia e a Moral, acentuando, assim, a parte literária em 

detrimento da científica. 

Posteriormente, a Reforma Rivadávia Correa (1911) pretendia que o curso secundário 

se tornasse formador do cidadão e não como simples promotor a um nível seguinte. Retomando, 

dessa forma, a orientação positivista, que pregava a liberdade de ensino, entendendo-se esta 

como a possibilidade de oferta de ensino que não fosse por escolas oficiais e de frequência. 

Já a Reforma Carlos Maximiliano (1915) autorizou a organização de uma 

Universidade Federal, constituída de Faculdade de Medicina, de Escola Politécnica, das duas 

Faculdades Livres de Direito do Rio de Janeiro. 

A Reforma João Alves da Rocha Vaz (1925) foi regulamentada através do Decreto nº 

16.782 - A, de 13/01/1925 e impôs a seriação obrigatória dos estudos secundários, 
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mantendo a equiparação dos estabelecimentos estaduais de ensino secundário e instituindo a 

concessão de juntas examinadoras, aos colégios particulares, para efeito de exames de validade 

igual aos portadores nos Colégios Pedro II ou estabelecimentos equiparados. 

O Decreto Nº 16.782 – A, destinado à educação superior, baixou algumas normas de 

funcionamento para os cursos, então, em funcionamento (direito, engenharia, medicina, 

farmácia e odontologia) e extensivas aos demais que fossem criados. 

A Reforma Francico Campos (1932), regulamentada pelo Decreto nº 19.890/1931 e 

consolidada pelo Decreto nº 21.241/1932, promoveu a reforma do ensino secundário e 

universitário em todo o país. 

Segundo Xavier (1990), a Reforma Francisco Campos marca o início do processo de 

centralização do governo em relação à educação, pois até então inexistia uma política  nacional 

que subordinasse os sistemas estaduais considerados a síntese da proposta escolanovista. 

De acordo com Pilletti (1996), nas ideias político-educacionais propostas por Francisco 

Campos estava a crença de que as reformas da sociedade se concretizariam mediante a reforma 

da escola, da formação do cidadão e da produção e modernização das elites. Contudo, estava 

bem claro e definido que a formação das elites era a prioridade, bem como defendia que essa 

mesma elite tinha as condições para decidir quais deveriam ser os rumos da educação para os 

demais. Porém, pela primeira vez na história do país, mesmo que direcionada às elites 

dominantes, uma reforma educacional atingiu os vários níveis de ensino e foi imposta a todo 

território nacional. 

Com a instituição do sistema universitário no Brasil, através do Estatuto das 

Universidades e organização da Universidade do Rio de Janeiro, o ensino secundário foi 

reformado na lógica de uma formação propedêutica para o ensino superior. Em nível de cursos 

técnico-profissionais, foi organizado o ensino comercial, que não permitia o acesso dos alunos 

ao ensino superior, privilégio exclusivo dos que concluíam o ensino secundário propedêutico. 

Na prática, a reforma supracitada estabeleceu um projeto de educação diferenciado: uma 

educação “para pensar” e outra “para produzir”. 

A Reforma Campanema (1946) consagrou a tendência que já vinha sendo afirmada 

por Francisco Campos e reafirmada nos princípios da Constituição de 1937, em relação à 

dualidade do sistema de ensino brasileiro, consolidado como um ensino secundário público, 

destinado às elites condutoras do país, e um ensino profissionalizante destinado à formação da 
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classe trabalhadora. 
 

Posteriormente, na década de 60 o ensino brasileiro passa a ser regido pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que define 

e regulariza o sistema de educação com base nos princípios Constitucionais, desde a 

Constituição Federal de 1937 e fortalecidos pela nova redação da Carta Magna, promulgada em 

1988. 

 

 

1.3 As Leis de Diretrizes e Bases – LDBs 
 

Segundo Fontoura (1968), a primeira LDB foi prevista pela Constituição Federal de 

1934. O primeiro projeto  de lei foi encaminhado pelo  poder executivo ao legislativo em  1948 

e somente em 20/12/1961 a Lei de Diretrizes e Bases foi publicada, pelo então Presidente da 

República João Goulart. 

A LDB de 1961 apresentou as seguintes características: 
 

• Dar mais autonomia aos órgãos estaduais, diminuindo a centralização do poder 

no MEC (art. 10); 

• Regulamenta a existência dos Conselhos Estaduais de Educação e do Conselho 

Federal de Educação (art. 8 e 9); 

• Garante o empenho de 12% do orçamento da União e 20% dos municípios com a 

educação (art. 92); 

• Dinheiro público não exclusivo às instituições públicas (art. 93 e 95); 
 

• Obrigatoriedade de matrícula nos 04 anos do ensino primário (art. 30); 
 

• Formação do professor para o ensino primário no ensino normal ginasial ou 

colegial (art. 52 e 53); 

• Formação do professor ensino médio nos cursos de nível superior (art. 59); 
 

 Ano letivo de 180 dias (art. 72); 
 

 Ensino religioso facultativo (art. 97); 
 

 Permitiu o ensino experimental (art. 104). 
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A LDB de 20/11/1968 foi reformulada e substituida pela LDB/96, tendo a maioria de 

seus Artigos e dispositivos vetados e/ou revogados, ficando vigente apenas o artigo 16, alterado 

pela Lei nº 9.192/95, que fixou as normas de organização e funcionamento do ensino superior 

e sua articulação com a escola média. 

A LDB de 11/08/1971, que foi publicada durante o regime militar, pelo Presidente 

Emílio Garrastazu Médici, preservou vários artigos da LDB de 1961 e acrescentou outras 

características, a saber: 

• Prevê um núcleo comum para o currículo de 1º e 2º grau e uma parte diversificada 

em função das peculiaridades locais (art. 4); 

• Inclusão da educação moral e cívica, educação física, educação artística e 

programas de saúde como matérias obrigatórias do currículo, além do ensino religioso 

facultativo (art. 7); 

• Ensino de 1º grau obrigatório dos 7 aos 14 anos (art. 20); 
 

• Educação a distância como possível modalidade do ensino supletivo (art. 25); 
 

• Formação preferencial do professor para o ensino de 1º grau, da 1ª a 4ª série, em 

habilitação específica no 2º grau (art. 30 e 77); 

• Formação preferencial do professor para o ensino de 1º e 2º grau em curso de nível 

superior em nível de graduação (art. 30 e 77); 

• Formação preferencial dos especialistas da educação em curso superior de 

graduação ou pós-graduação (art. 33); 

• Os municípios devem gastar 20% de seu orçamento com educação, não prevê 

dotação orçamentária para a União ou os estados (art. 59) 

• Progressiva substituição do ensino de 2º grau gratuito por sistema de bolsas com 

restituição (art. 63). 

Vale a pena salientar que a LDB, pós Constituição Federal de 88, veio como resultado 

de um longo processo de tramitação iniciado no mesmo ano de sua promulgação, e levou oito 

anos de tramitação no Congresso Nacional. Finalmente, em 20 de dezembro de 1996, ganhou o 

número 9394 e foi sancionada e promulgada (CURY, 1997). 

A atual LDB ou Lei 9394/96, ainda em vigência, foi sancionada pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso e o Ministro da Educação Paulo Renato, em 20/12/1996, com 
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base no princípio do direito universal à educação para todos. 
 

A nova versão da LDB/96, redigida por Darcy Ribeiro4, trouxe diversas mudanças em 

relação às leis anteriores, e incluiu em sua redação a educação infantil (creches e pré-  escolas), 

como primeira etapa da educação básica e tem como principais características: 

• Gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e 

administrativa das unidades escolares (art. 3 e 15); 

• Ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 4); 
 

• Carga horária mínima de oitocentas horas, distribuídas em duzentos dias na 

educação básica (art. 24); 

• Prevê um núcleo comum para o currículo do ensino fundamental e médio e uma 

parte diversificada em função das peculiaridades locais (art. 26); 

• Formação de docentes em curso de nível superior para atuar na educação básica, e 

em curso normal do ensino médio para atuar na educação infantil e as quatro primeiras séries 

do fundamental (art. 62); 

• Formação dos especialistas da educação em curso superior de pedagogia ou pós- 

graduação (art. 64); 

• A União deve gastar, no mínimo, 18% e os estados e municípios, no mínimo, 25% 

de seus respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público (art. 69); 

• Dinheiro público pode financiar escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas 

(art. 77); 

• Prevê a criação do Plano Nacional de Educação (art. 87). 
 

Segundo a LDB de 1996 (Art. 21), a educação escolar compõe-se de: I - educação básica, 

formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. 

Assim sendo, a LDB de 1996 consolida e amplia o dever do poder público para com a 

educação em geral, e em particular com o ensino fundamental. 

Importante salientar que a preocupação primordial das últimas reformas no ensino 

brasileiro tem sido foco de inúmeras discussões acadêmicas, posto que uma educação de 

 

 

4 Darcy Ribeiro - antropólogo brasileiro, escritor e político. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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qualidade no ensino público, acessível a todos os brasileiros, tem ficado muito mais no 

discurso de “educação para todos” que na prática do cotidiano escolar. 

Todavia, não se pode negar a importância das várias reformulações que aconteceram nas 

LDBs, sempre na busca por uma educação com ênfase nos métodos de ensino que privilegiam 

não somente a alfabetização, mas, sobretudo, o desenvolvimento de habilidades cognitivas 

capazes de formar cidadãos ativos e conscientes do seu papel na sociedade e de contribuir para 

a promoção das mudanças necessárias no mundo do trabalho, econômico, cultural e social. 

Nesse novo contexto, o educador Paulo Freire (2012, p.21) enfatiza que “Educar é 

impregnar de sentido cada ato cotidiano”. Para ele, é através de algo que é significativo que 

aprendemos, quando é do interesse e que faz parte do projeto de vida de cada um. Por isto, o 

sujeito não aprende nada que não seja importante para sua vida, afirma Freire. Em outras 

palavras, para aprender o aluno deve estar motivado para isto. 

Uma das principais inovações da sociedade moderna é a renovação tecnológica, que 

vem acompanhando as transformações que estão ocorrendo com o processo de globalização, e 

que exigem uma nova postura em relação à educação. 

Essa LDB reforça a necessidade de se propiciar a todos a formação básica comum, o 

que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes capazes de nortear os currículos e seus 

conteúdos mínimos. Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a organização 

curricular de modo a conferir maior flexibilidade no trato dos componentes curriculares, 

reafirmando assim o princípio da base nacional comum (Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs) a ser complementada por uma parte diversificada, em cada sistema de ensino e escola 

na prática, em consonância com o art. 210, da Constituição Federal. 

O processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais teve início a partir  do 

estudo de propostas curriculares de Estados e Municípios brasileiros, da análise realizada pela 

Fundação Carlos Chagas sobre os currículos oficiais, e do contato com informações relativas a 

experiências de outros países. 

Por fim, é importante salientar que os PCNs se consolidaram como um importante 

instrumento dos avanços conquistados no campo educacional. 

Os PCNs propõem uma prática educativa que atenda às necessidades sociais, 

políticas e culturais da realidade brasileira, considerando os interesses e as 

motivações dos alunos garantindo as aprendizagens essenciais para a 

formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos (REIS, 2011, p. 



26 
 

 

 

 

58). 
 

Conforme se pode observar, os PCNs constituem um referencial de qualidade para a 

educação em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no 

sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a 

participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram 

mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual, como é o caso das escolas 

rurais. 

No entanto, mesmo com os avanços ocorridos através da orientação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o Brasil ainda precisa melhorar o desempenho de seus alunos no 

ranking mundial. Nesse sentido, dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos – 

PISA, exame aplicado desde o ano de 2000, em aproximadamente setenta países, com o objetivo 

de medir o desempenho escolar, tomando como base algumas disciplinas básicas dos currículos, 

mostraram o Brasil na 63ª posição em ciências, 59ª em leitura e 66ª colocação em matemática, 

no primeiro ano de aplicação. Mais tarde, em 2015, ou seja, quinze anos após sua primeira 

edição, os resultados apresentados apontam que o Brasil piorou no quesito desempenho escolar, 

caindo do 58º em 2000 para o 63º lugar em 2015 (PISA, 2015). 

Importante salientar que tais resultados servem como diagnóstico externo da Educação 

Brasileira como um todo, pois o exame possui uma base diversificada: em 2015, contou com a 

participação de 23.141 alunos com 15 anos de idade pertencentes a 841 escolas, destas 73,8% 

são escolas da Rede Pública Estadual, 77% dos alunos estão matriculados no Ensino Médio 

(dentro da faixa etária) e 95,4% estão em centros urbanos (PISA, 2015). 

O exame possui uma escala de proficiência nas áreas testadas geralmente entre 1 e 7, 

com exceção da disciplina de Matemática (que varia entre 1 e 6), sendo 2 o valor da habilidade 

considerada “necessária para o exercício pleno da cidadania”, de acordo com a OCDE. No 

Brasil, mais da metade dos estudantes, que fizeram o exame, estão abaixo desta média (PISA, 

2015). 

Desta forma, os resultados apresentados pelo PISA mostram haver a necessidade de 

melhorar a qualidade da educação no Brasil, haja vista que resultados apresentados por diversas 

pesquisas mostram dificuldades em relação à leitura e à matemática, entre os alunos, 

principalmente das escolas públicas. Esta constatação sugere a necessidade da utilização de 

novas ferramentas que possam facilitar o trabalho discente ao auxiliar na motivação e 

consequente aprendizagem dos alunos, sendo que na atualidade a tecnologia da informação e 
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comunicação é considerada um dos principais instrumentos de inovação do ensino 

aprendizagem. 

 

 

1.4 Tecnologias da Informação e Comunicação 

 
Conceitualmente o termo “tecnologia” veio do grego “téchne” que significa arte, 

destreza e “logos” que significa palavra, fala. Assim, a tecnologia trata dos processos de 

adaptação do meio, propondo soluções aos problemas através de estratégias de resolução. 

Segundo Sancho (1998), a tecnologia existe para auxiliar a resolver problemas, desta 

forma, todo indivíduo é produtor e consumidor de tecnologia. Ou seja, a tecnologia é, 

basicamente, uma produção humana. 

Na educação, a tecnologia surgiu nos Estados Unidos da América, na década de 40. Os 

cursos projetados para especialistas militares, com o apoio de instrumentos audiovisuais, 

durante a II Guerra Mundial, são considerados a primeira referência na área (ELY, 1992). Dessa 

forma, a utilização dos meios audiovisuais com finalidade formativa constitui o primeiro campo 

específico da tecnologia educativa. 

Mais tarde, na década de 50, a psicologia da aprendizagem começou a ser inserida como 

campo de estudo nos currículos de tecnologia educacional. 

Na década de 60 a revolução eletrônica, ocorrida no rádio e na televisão, influenciou 

uma profunda revisão dos modelos de comunicação, que chegou ao sistema educacional, 

interferindo de maneira positiva no processo de ensino aprendizagem (ELY, 1992). Segundo 

Fernández (1977), a partir dos anos 70, o desenvolvimento da informática consolidou a 

utilização dos computadores com finalidades educacionais. 

Nos anos 80, novas tecnologias da informação e da comunicação apresentam novas 

opções com o desenvolvimento de máquinas e dispositivos projetados para armazenar, 

processar e transmitir grandes quantidades de informação (MATTAR, 2011). 

Para Litwin (1997), com a explosão da internet, nos anos 90, fez-se necessário redefinir 

conceitos sobre Conhecimento, Tecnologia Educacional. 

Fato é que as últimas décadas foram marcadas pelo desenvolvimento acelerado das 

tecnologias da informação e comunicação, impactando em todos os setores da atividade 

humana. Essas novas tecnologias tornaram-se, em pouco tempo, o principal meio de 
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comunicação direta ou indireta entre as pessoas, sendo utilizadas de forma rotineira em  

várias instituições, dentre estas as educacionais. 

Conforme pontuado por vários autores dentre estes Rodrigues (1992): 
 

A educação não pode ficar à margem deste fenômeno, cuja consequência 

direta reflete na escola, visto que a sua principal função é preparar e elevar o 

indivíduo ao domínio dos instrumentos culturais, intelectuais, profissionais e 

políticos,  garantir,  ainda,  que  a  cultura,  a  ciência  e  a  técnica   não sejam 

propriedades exclusivas das classes dominantes (RODRIGUES, 1992. p. 27). 
 

Sampaio e Leite (2008) dizem que, no Brasil, a tecnologia educacional iniciou na década 

de 60. Sua utilização era baseada na teoria tecnicista que empregava recursos técnicos na 

educação, sem questionar sua utilidade para melhorar o desempenho escolar. 

Na atualidade, quando a expressão “tecnologia na educação” é empregada, dificilmente 

se pensa nas ferramentas tradicionais (giz, quadro, livros, revistas, currículos, etc). Dessa forma, 

a tecnologia hoje está intermediando a relação entre a informação e o ser humano. 

Outro fator importante que deve ser considerado é que normalmente, quando se fala em 

tecnologia, o computador é o principal equipamento, contudo este não é o único componente 

que representa a tecnologia da informação e comunicação, visto que: 

Esses equipamentos, e todos os sistemas a eles associados, são constituidores 

de culturas e, exatamente por isso, demandam olharmos a educação numa 

perspectiva plural, afastando a ideia de que educação, cultura, ciência e 

tecnologia possam ser pensadas enquanto mecanismos de mera transmissão de 

informações, o que implica pensar em processos que articulem todas essas 

áreas concomitantemente (PRETTO, 2011, p. 110). 
 

Desse modo, pode-se afirmar que tecnologia é o conjunto de conhecimentos e princípios 

científicos que se aplicam a um determinado tipo de atividade. Oliveira (2001) defende que em 

uma perspectiva técnico-científica, a tecnologia refere-se à forma específica da relação entre o 

ser humano e a matéria, no processo de trabalho. Conclui-se portanto, que a tecnologia sofre a 

ação humana, logo o ser humano é influenciado nas relações sociais tornando a vida cotidiana 

mais simples, auxiliando na realização de tarefas. Entretanto, para que este processo aconteça, 

é preciso domínio e aprendizado tecnológico. 

Por outro lado, não se pode desconsiderar também que o impacto das novas tecnologias 

não ocorre de imediato, demora-se um tempo para os indivíduos incorporarem os avanços e 

aprender como utilizar suas ferramentas. Por isto, não basta equipar as escolas com 
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máquinas e equipamentos modernos, é preciso saber utilizar essas ferramentas 

adequadamente, de modo a reproduzir novas condições de aprendizagem. 

Nesse sentido, oportunizar a capacitação dos educadores é essencial para que estes 

aprendam a lidar com as ferramentas da tecnologia e democratizar o conhecimento de maneira 

ampla (SAMPAIO; LEITE, 2008). 

Conforme pontuado por Silva (2011), a tecnologia visa à ampliação do conhecimento, 

portanto, não basta utilizá-la bem, é necessário recriá-la, assumir a produção e a condução 

tecnológica, de modo a refletir sobre as ações pertinentes ao processo educativo. 

Nesse contexto, vários autores, dentre estes Patrocínio (2009), pontuam que: 
 

A inclusão digital que consiste em possuir recursos tecnológicos e estar 

inserido na sociedade da informação, compreendida como sociedade onde o 

indivíduo atua sobre o conhecimento reorganiza-o ao seu favor, só tornar-se- 

á possível quando o acesso à utilização dos meios tecnológicos de trabalho, 

pesquisa, publicação e comunicação estiver assegurado (PATROCÍNIO, 

2009, p.53). 
 

Para tanto, paralelo ao processo de aquisição e/ou ampliação de conhecimentos, é 

necessária a adoção de medidas que favoreçam o domínio razoável e consciente da utilização 

das ferramentas tecnológicas (PATROCÍNIO, 2009). Seguindo essa linha de pensamento, 

Silveira (2008) enfatiza ser necessário capacitar os educadores, principalmente aqueles que têm 

acesso aos recursos informacionais, para que eles possam auxiliar na construção do 

conhecimento. 

Partindo dos pressupostos apresentados até aqui, observa-se que os avanços 

tecnológicos são importantes na construção de conhecimentos, mas para isto é necessário que 

tais ferramentas sejam utilizadas adequadamente, necessitando, portanto, que os educadores 

estejam preparados para adotá-las em sala de aula. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O percurso metodológico consiste na determinação do conjunto de métodos e técnicas 

de investigação que permitam precisar o fenômeno em estudo, e assim obter as respostas às 

questões de investigação colocadas ou às hipóteses formuladas (FORTIN, 2009). Segundo 

Diehl (2004), a escolha do método dar-se-á pela natureza do problema, bem como de acordo 

com o nível de aprofundamento que se deseja. 

A metodologia utilizada para o alcance dos objetivos propostos neste estudo partiu do 

estudo de caso e da pesquisa bibliográfica, para o embasamento teórico e conceituação dos 

principais temas abordados. A Escola Municipal Rural Doutor Estevão Alves Correa, situada 

na Comunidade do Rio dos Peixes, município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, delimitou o 

recorte empírico. 

 

 
2.1 Tipos de Estudo 

 
O estudo caracteriza-se como estudo de caso, do tipo descritivo, visto que buscou-se 

caracterizar, delinear e discutir a importância das tecnologias da informação e comunicação 

enquanto recursos que auxiliam na aprendizagem e na pesquisa bibliográfica. Classifica-se 

como um estudo descritivo, quantitativo e qualitativo, que procurou observar, registrar, analisar, 

classificar e interpretar os fatos representados pelos dados obtidos, com a aplicação de 

entrevistas contendo em seu roteiro tanto variáveis quantitativas quanto qualitativas, 

posteriormente analisadas e tratadas sem interferências ou manipulações, com apresentação dos 

resultados obtidos e sua simultânea discussão à luz do referencial utilizado para o embasamento 

teórico da pesquisa. 

Conceitualmente, a pesquisa bibliográfica é aquela obtida através de fontes escritas de 

qualquer natureza (Gil, 2010), neste estudo foi obtida através de livros, revistas, periódicos, 

artigos acadêmicos, revistas científicas, em especial, Revistas Brasileiras de Educação e 

Tecnologias na Educação, a exemplos: FAEEBA, UNIFESO, Cadernos de História da 

Educação, e ainda diversas legislações federais e estaduais. 

O estudo de caso representa investigação empírica e compreende um método 

abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. Podendo incluir 

tanto estudos de caso único quanto múltiplos, assim como variáveis quantitativas e 
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qualitativas (YIN, 2001). 
 

Para a edificação de uma pesquisa via abordagem qualitativa, os dados devem ser 

recolhidos em seu ambiente real, sem que haja nenhum tipo de manipulação intencional, 

apreciados em sua importância e evidenciados de forma descritiva (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). 

 
1.2 Variáveis 

 
As variáveis são, segundo Sampieri, Coollado e Lúcio (2006) propriedades cuja variação 

é suscetível de medição e observação. Estas adquirem valor para a pesquisa  científica quando 

se relacionam com outras. 

Podem, portanto, denominar-se de variáveis as qualidades, propriedades ou 

características de objetos, pessoas ou situações que são estudadas numa investigação, que 

pretende compreender os seus valores e a sua associação com outras variáveis (FORTIN, 2009). 

As variáveis podem ser de diversas categorias, mas para esta abordagem foram 

utilizadas as dos tipos quantitativas e qualitativas. 

 

 
1.2.1 Quantitativas 

 
Ramos, Ramos e Busnello (2005) definem as variáveis quantitativas como sendo tudo 

que pode ser mensurado em números, classificado e analisado, utilizando-se técnicas 

estatísticas. 

A pesquisa quantitativa é realizada pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no 

tratamento das informações, utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando resultados que 

evitem possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando maior margem de 

segurança (DIEHL, 2004). 

Dessa forma, para a coleta dos dados quantitativos utilizou-se a técnica de questionário 

(Roteiro de entrevista), com questões de múltipla escolha, objetivando coletar dados das 

entrevistadas como idade, sexo, grau de formação acadêmica, dentre outros. E para melhor 

compressão do leitor, os dados quantitativos foram apresentados em gráficos. 
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1.2.2 Qualitativas 

 
As variáveis qualitativas são aquelas que não se traduzem em números, posto que 

geralmente se pretende verificar a relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias 

interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador (RAMOS; RAMOS; 

BUSNELLO, 2005). 

A pesquisa qualitativa é um termo genérico que agrupa estratégias de 

investigação que partilham de determinadas características. Os dados 

recolhidos são [...] ricos em pormenores descritos relativos a pessoas, locais 

e conversas e de complexo tratamento estatístico. (BOGDAN e BIKLEN 

1994, p. 16). 

A pesquisa qualitativa descreve a complexidade de determinado problema, sendo 

necessário compreender e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no 

processo de mudança, possibilitando o entendimento das mais variadas particularidades dos 

indivíduos (DIEHL, 2004). 

Desse modo, para a apreensão das variáveis qualitativas, utilizou-se o mesmo 

instrumento de coleta de dados, porém, através de questões dissertativas, e também da gravação 

em áudio (com a autorização prévia das professoras) que permitiram  às entrevistadas emitirem 

seus pontos de vistas e concepções sobre o uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação, em sala de aula, como recursos tecnológicos capazes de auxiliar na 

aprendizagem. 

 

 
2.3 População/Amostra 

 

A população é o conjunto de seres, animados ou inanimados, que possuem, pelo menos, 

uma característica em comum e, como tal, têm a mesma probabilidade de fazer parte de um 

determinado estudo (FORTIN, 2009). 

A população, segundo este autor, deve ser constituída pelos elementos que satisfaçam 

os critérios de seleção definidos pelo investigador, e sobre os quais este pretende fazer as 

generalizações. Nesta perspectiva, a população desta investigação foi composta por 05 (cinco) 

educadoras que trabalham com alunos das primeiras séries, em uma escola rural, onde os 

recursos tecnológicos são poucos e o acesso dos alunos bastante limitado, devido a diversos 

fatores, dentre estes a quantidade de equipamentos ser insuficiente para atender à demanda 

existente, os professores não serem capacitados adequadamente para utilizá-los e a lentidão da 

internet. 
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2.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 
A escolha das educadoras que fizeram parte da pesquisa foi aleatória, porém utilizou- se 

como critério de inclusão convidar aquelas mais acessíveis, que se mostraram receptivas e 

interessadas em contribuir com a pesquisa e de exclusão, o período de estágio como observação, 

excluindo-se as educadoras que não mostraram interesse e disponibilidade para contribuir com 

a pesquisa. 

 
2.5 Da coleta dos dados 

 
A coleta de informações bibliográficas foi realizada em materiais já elaborados, sendo 

a grande maioria destes disponibilizados nas mídias digitais (Artigos, Trabalhos de Conclusão 

de Curso, Dissertações, Periódicos e Revistas Eletrônicas). Posteriormente, após a elaboração 

do referencial teórico, foi elaborado um roteiro com o objetivo de orientar as entrevistas. 

O Apêndice 01 - Roteiro de Entrevistas, anexo às fls. 77 e 78, foi composto de perguntas 

abertas para narrativas e teve a intenção de favorecer e permitir a coleta de dados que mais se 

aproximassem da realidade vivenciada pelas educadoras, e, portanto, foi elaborado de forma 

clara, objetiva e de fácil compreensão pelas entrevistadas. 

Segundo Bogdan & Biklen (2010), a entrevista é utilizada para coletar dados descritivos, 

pela linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. 

Contudo, Gaskell (2002) alerta que a entrevista sugere a observação de alguns passos, 

que não necessariamente podem se apresentar de forma linear, mas que são essenciais para a 

sua concretude. O autor destaca que esse tipo de pesquisa deve ser circular e reflexivo. Para 

tanto, sugere: 

a) preparar o tópico guia (roteiro); 
 

b) selecionar o método de entrevista (individual, grupal ou uma combinação dos 

dois); 
 

c) delinear uma estratégia para a seleção dos entrevistados; 
 

d) realizar as entrevistas; 
 

e) transcrever as entrevistas, e; 
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f) analisar o corpus do texto; 
 

g) apresentar os resultados e simultâneas discussões. 
 

Partindo desses pressupostos e com base nos dados levantados, foram construídas as 

categorias. Na concepção de Bardin (2009), no tratamento dos dados qualitativos utiliza-se a 

técnica da análise temática, estabelecendo classes ou categorias. 

O termo Categoria vem do grego: κατηγορία, kategoría, que significa acusação, atributo. 

São conceitos gerais que exprimem as diversas relações que se pode estabelecer  entre ideias ou 

fatos (Dicionário online, 2019). As categorias podem ser representadas por camadas, classes, 

divisões, estratos, subdivisões. 

 

 
2.6 Tratamento dos dados 

 
 

Bardin (2009) alerta que, na perspectiva da análise dos dados, as categorias são vistas 

como rubricas ou classes, que agrupam determinados elementos reunindo características 

comuns. Assim, para orientação do processo de análise dos dados, este estudo referenciou-se 

na técnica dessa autora, que afirma: 

Na análise de conteúdo dos instrumentos utilizados no decorrer da pesquisa  o 

pesquisador lança mão do que chama de “[...] um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2009, p. 38). 

Para a autora, tais procedimentos são criteriosos e com muitos aspectos observáveis, que 

auxiliam no desvelar dos conteúdos, via dados levantados. Dessa forma, o processo de análise 

defendido por ela foi ao encontro da metodologia definida para análise dos dados levantados, 

considerando-se a natureza da presente pesquisa, em que a análise dos dados coletados, por 

meio das entrevistas, partiu de uma visão ampla para uma visão mais focada. Assim, a 

investigação proporcionou interação através de um processo dialético, via interação e reflexão 

entre pesquisador e entrevistadas, favorecendo o diálogo e a identificação das principais 

dificuldades enfrentadas por estas na utilização dos recursos tecnológicos, em especial na escola 

que serviu de recorte para a pesquisa, principalmente por ser esta uma unidade rural, com 

poucos equipamentos disponíveis e acesso à internet limitado. Para melhor compressão do 

leitor, os dados qualitativos foram apresentados por categorias. 
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3. ALGUMAS METODOLOGIAS INOVADORAS 

 
 

Inicialmente, antes de adentrar na temática apresentada e discutida neste capítulo, é 

importante salientar que a aprendizagem implica não somente a técnica da escrita e da leitura 

dos símbolos, mas, sobretudo, na capacidade de interpretá-los. 

Nesse contexto, verifica-se que a tecnologia é forte aliada do sistema iconográfico, no 

processo ensino aprendizagem, haja vista que, a partir da leitura e escrita, a tecnologia oferece 

inúmeras possibilidades de interpretação da realidade, o que simultaneamente possibilitará o 

entendimento das interpretações de uma teia de signos, em que o símbolo significa 

aprendizagem duradoura. Assim, a comunicação se dá, principalmente, por meio de símbolos, 

que implicam diferentes significados, construídos e convencionados por relações sociais, 

generalizados e expandidos nas diferentes culturas (BRUNER, 1997). 

 
Relacionar o símbolo e a construção do espaço representativo, ter o domínio 

de diferentes leituras, interpretações, utilizar-se de sistemas de representação 

e proposição de alternativas que possibilitem a resolução dos diferentes 

problemas cotidianos tornou-se importante para a sobrevivência humana.  [...] 

Os diferentes sistemas de representação com a adequação do uso de símbolos, 

dentro de uma linguagem, apresentam ordem e regras de formação 

culturalmente aceitos (BRUNER,1997, p. 66). 

Nesse sentido, o mesmo autor enfatiza que os símbolos dependem da existência de uma 

linguagem que contenha um sistema de sinais ordenado ou governado por regras, convenções, 

normas ou hábitos. A palavra semiótica tem origem no grego "semion", que quer dizer signo. 

Ou seja, a semiótica é a ciência dos signos. Contudo, o objeto representado por um símbolo é 

tão abstrato quanto ele. 

O objeto corresponde a uma ideia a que a palavra está ligada. Tomemos, como 

exemplo, a sucessão de sons e a representação escrita de sons “casa”. Cada 

manifestação concreta e diferente de “casa”, seja ela oral ou escrita, inclusive 

esta que acabo de escrever, será apenas uma réplica da palavra enquanto lei. E 

é no cerne dessa lei que reside a forma abstrata da imagem. Portanto, podemos 

até apagar uma imagem ou palavra que produzimos para simbolizar algo, mas, 

ao fazê-lo, não estaremos de maneira alguma destruindo as formas abstratas 

que correspondem ao símbolo e seu objeto (SANTAELLA; NORTH, 1999, p. 

64). 
 

Em outras palavras, o objeto é apenas a representação de uma ideia inicial que poderá 

dar origem a diversas interpretações, de acordo com a compressão de cada pessoa. Destaca-se 

que a relação entre símbolo e objeto, de caráter convencional, advém do legi-signo, que 

determina o interpretante. A associação de ideias que se realiza, por intermédio de regra 
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interpretativa na mente do intérprete forma o interpretante, que é o responsável pela conexão 

entre o signo e seu objeto. 

Entretanto, ao interpretar um determinado legi-signo simbólico, nenhum 

intérprete é capaz de esgotar sua generalidade. Decorre daí a aptidão do 

símbolo para mudanças, decorrentes, por exemplo, de alterações no hábito 

interpretativo de certo símbolo, visto que os interpretantes lógicos podem ser 

modificados (SANTAELLA, 2005, p. 266). 
 

Dessa forma, observa-se que, embora um símbolo dependa de uma convenção, o seu 

significado pode variar com o tempo e de acordo com a perspectiva por meio da qual se analisa, 

como afirmou Short (apud SANTAELLA, 2005, p.266) “um signo em crescimento nos 

interpretantes que ele gerará”. 

Lembrando que os sistemas de representação constituem objetos imediatos da semiótica. 

E a utilização de representações semióticas está inserida no processo de construção dos 

significados, se caracterizando como uma das principais metodologias inovadoras. 

Em se tratando de analisar signo e significado, verifica-se não ser uma prática nova no 

processo educacional, posto que vários pensadores da área, a exemplo de Jean Piaget, já 

defendiam a necessidade de dar significados aos signos, para que a aprendizagem fosse 

duradoura. 

A representação nasce, portanto, da união de significados que permitem 

evocar os objetos ausentes com um jogo de significação que os une aos 

elementos presentes. Essa conexão específica entre significantes e 

significados constitui uma função nova, que ultrapassa a atividade sensório- 

motora e que se pode chamar de maneira geral, de função simbólica. É ela que 

torna possível a aquisição da linguagem ou dos signos coletivos (PIAGET, 

1976, p. 351). 
 

Assim, a ideia principal da semiótica na educação é fazer com que os estudantes 

analisem, reflitam e entendam sobre o tema e sobre o processo de significação das coisas, 

ampliando os horizontes e, claro, a gama de conhecimento. 

Nesse contexto, afirma Levy (2005) que o cenário sociotécnico é constituído 

essencialmente pela emergência do ciberespaço, meio de comunicação surgido a partir da 

conexão mundial dos computadores. Já segundo Castells (2010), na atualidade o ciberespaço  é 

visto como uma dimensão da sociedade em rede, na qual fluxos de informações delineiam novas 

formas de relações: econômicas, sociais, profissionais, políticas, trazendo novos contornos à 

sociedade. 

Dessa forma, surge uma nova relação entre as tecnologias digitais em rede e os 
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processos de comunicação, potencializada pelo uso dos dispositivos móveis, redimensionando 

os espaços urbanos. 

Para Santaella: 
 

Dadas às dimensões da mobilidade, temos a constituição de espaços criados 

pelas redes telemáticas sem fio e espaços físicos, chamados de espaços 

intersticiais, ou seja, misturas inextricáveis entre os espaços físicos e o 

ciberespaço, possibilitadas pelos dispositivos móveis (SANTAELLA, 2010, 

p. 99). 

 

Os espaços intersticiais são constituídos por ubiquidade e conectividade: 

A ubiquidade faz coincidir deslocamento e comunicação, mas não é sinônimo 

de mobilidade; designa a possibilidade de compartilhamento de diversos 

espaços-tempos, simultaneamente. Dessa forma, fala-se em ubiquidade em 

relação à comunicação móvel “quando a continuidade temporal do vínculo 

comunicacional é assimilada a uma plurilocalização instantânea” 

(SANTAELLA, 2010, p. 19). 
 

A ubiquidade pode ser compreendida como uma habilidade de comunicação a qualquer 

tempo e hora, por meio de dispositivos móveis dispersos pelo meio ambiente. Esse fenômeno 

se dá por meio de dispositivos móveis que possibilitam a relação de espaços praticados e as 

tecnologias digitais em rede, como por exemplo, telefone celular, GPS, dentre outros, e de um 

modo mais amplo, por meio dos territórios com conexão sem fio, Wi-fi ou Bluetooth (DE 

CERTEAUS, 2009). 

Contudo, é preciso dimensionar a infraestrutura que dá suporte à conexão, sem a qual 

não existe possibilidade de navegação em rede. Para tanto, Pretto (2011) afirma haver 

necessidade de um Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), que viabilize o acesso à rede, que 

deve chegar para todos. 

Verifica-se que com uma infraestrutura adequada, que possibilite a navegação em rede, 

o acesso e utilização das ferramentas tecnológicas propiciam aprendizagem. 

O ambiente virtual é um espaço fecundo de significação onde seres humanos 

e objetos técnicos interagem potencializando assim, a construção de 

conhecimentos, logo, a aprendizagem. [...] Em ambientes virtuais de 

aprendizagem, temos a possibilidade de convergência das mídias, 

dinamizando os processos de aprendizagem pelo uso de vídeos, cinema, rádio 

e, principalmente, das mídias da internet: chats, fóruns, blogs e os softwares 

de redes sociais (SANTOS, 2002a, p. 148). 
 

De fato, o que se pode observar é que as tecnologias comunicacionais fazem emergir, 

cada uma em seu tempo, processos de aprendizagem distintos, porém não excludentes, 

conforme enfatizado por Santos (2002a). 
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Com as tecnologias comunicacionais impressas, temos processos de ensino- 

aprendizagem baseados no livro didático. Com as tecnologias digitais, em 

rede, temos processos de ensino aprendizagem que se dão por meio de 

ambientes virtuais, e hoje, com a emergência dos dispositivos móveis, 

processos de ensino-aprendizagem ubíquos. Isso acontece porque nenhuma 

forma de comunicação elimina as precedentes. O que observamos é uma 

mudança nas funções sociais de cada tecnologia envolvida nos processos 

comunicacionais, fazendo emergir práticas sociais novas, suscitando 

mudanças também nos espaços-tempos de aprendizagem (SANTOS; 

WEBER, 2013, p. 291). 
 

Pode-se afirmar que o espaço da comunicação e da informação possibilita situações 

desafiadoras, nas quais consultas, pesquisas e formas de compartilhar o que aprendeu estão no 

toque dos dispositivos móveis e no ciberespaço, oferecendo formas ubíquas e interativas para o 

desenvolvimento formal e informal dos alunos. Tais constatações permitem concluir que, 

através dos símbolos e suas representações semióticas, o educando amplia a possibilidade de 

estabelecer relações entre as atividades cognitivas, o que favorece o ensino-aprendizagem. Por 

outro lado, o domínio das operações intelectuais construído, não somente a partir dos estágios 

de desenvolvimento, mas, também a partir das experiências anteriores e do meio em que se 

vive, possibilitado pelo uso das ferramentas tecnológicas, certamente contribui para o 

desenvolvimento de um conhecimento duradouro. 

É importante salientar que existem inúmeras atividades em que a semiótica, bem como 

as ferramentas tecnológicas, poderão ser utilizadas, para fortalecer e ampliar a aprendizagem, a 

exemplo: 

➢ Pesquisas: entrevistas com as comunidades locais e tarefas a serem realizadas 

em família, as quais incentivam a troca de conhecimentos e de informações, e possibilitam a 

melhor compreensão do histórico e o contexto no qual determinada situação ou objeto se 

encaixa; 

➢ Construção de árvores genealógicas: possibilita aos alunos criarem as suas 

próprias árvores, para que conheçam a sua história de perto e vejam melhor de onde vêm os 

seus pais, tios e tantos outros familiares. Ao abrir esse leque, além de histórias, as pessoas se 

redescobrem; 

➢ Passeios culturais: idas a museus e centros culturais são uma ótima 

oportunidade para que os alunos conheçam a história e compreendam determinadas situações; 

➢ Leitura: livros, jornais, murais; 
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➢ Debates: Palestras, seminários e todo tipo de discussões em grupos são 

excelentes oportunidades de compartilhar conhecimentos, sempre muito ricos para todos os 

envolvidos. 

Enfim, na modernidade são muitos os recursos didáticos que favorecem a construção do 

conhecimento e, consequentemente, da aprendizagem. Dentre estes recursos, a tecnologia da 

informação e comunicação vem se despontando, em todos os aspectos, inclusive no cenário 

educacional. Vários estudiosos da temática, dentre estes Cardoso (2007) pontuam que a 

evolução tecnológica trouxe para a educação novas possibilidades de informação e 

conhecimento. 

Hoje já é comum nos processos educacionais a utilização de multimídia como estratégia 

na elaboração do conteúdo, combinando e interligando outras ferramentas didáticas (som, 

imagem, texto), por exemplo, que permitem novas possibilidades de ensinar, pelo professor e 

de aprender, pelo aluno. Assim, a utilização da tecnologia da informação e comunicação no 

desenvolvimento dos processos cognitivos tem sido uma prática inovadora, considerada pela 

maioria dos educadores, como uma forte aliada no processo ensino- aprendizagem. 

Nessa perspectiva, verifica-se que as constantes inovações ocorridas ao longo dos anos 

consolidaram as ferramentas tecnológicas, com o surgimento de novos instrumentos 

audiovisuais e de informática, que vêm auxiliando no processo ensino aprendizagem, haja vista 

a compatibilidade dessas ferramentas com os símbolos, considerada a primeira forma de 

aprendizagem. Por outro lado, as inovações tecnológicas e as crescentes exigências impostas 

pela globalização aumentaram os desafios, inclusive no contexto educacional, fazendo surgir 

equipamentos cada vez mais sofisticados, que vêm se consagrando como importantes aliados 

no processo de construção do conhecimento, a exemplo, dos computadores. 

Segundo Valente (2014), quando o computador passa a ser um objeto de ajuda do 

professor, ele assume o papel de máquina que ensina, e a abordagem educacional tem as 

instruções auxiliadas pelo sistema utilizado nos programas de computador. 

Todavia, segundo alguns autores, dentre estes Chaves (1998), as formas de utilização do 

computador na educação devem ser delimitadas de acordo com o currículo, para que melhor se 

adaptem a esta ou àquela forma de utilização. 



40 
 

 

 

 

3.1 As novas tecnologias como aliadas da aprendizagem 

 
Para Mercado (2002), o papel do profissional da educação, diante do uso da tecnologia 

constitui um novo paradigma na educação, pois traz para a educação uma série de novas 

possibilidades de desenvolver o conhecimento. 

Nesse novo contexto educacional, observa-se que as possibilidades são ilimitadas, 

contudo, isto requer instrução e preparação do profissional da educação para lidar 

adequadamente com os instrumentos tecnológicos disponíveis na escola, visto que do outro 

lado, estão os alunos que, de uma forma ou de outra, já têm acesso às tecnologias da informação, 

principalmente às redes sociais que proporcionam a divulgação aberta de informações, tornando 

possível a aprendizagem em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes. 

Mas, para Valente (2005), isso é complexo, necessário e um pouco assustador, porque 

não há modelos prévios bem-sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade 

altamente conectada. De qualquer forma, vale salientar que os métodos tradicionais de ensino 

pautados na simples transmissão de conhecimentos, pelo professor aos alunos, já não fazem 

mais sentido, após as possibilidades de acesso à informação. 

Fato é que, na atualidade, as tecnologias digitais oferecem novos desafios. As novas 

possibilidades de acesso à informação, interação e comunicação, proporcionadas pelos 

computadores (e todos os seus periféricos, as redes virtuais e todas as mídias), dão origem a 

novas formas de aprendizagem. São comportamentos, valores e atitudes requeridas socialmente 

neste novo estágio de desenvolvimento da sociedade, que exigem novas metodologias na 

construção do conhecimento. 

 

 
3.2 Algumas metodologias da contemporaneidade 

 

Dentre as novas metodologias inovadoras possibilitadas pela utilização da tecnologia, 

são citadas inúmeras atividades pedagógicas que podem ser realizadas com o auxílio de 

equipamentos tecnológicos, dentre as quais: 

➢ O intercâmbio de conhecimento com uso da internet; 
 

➢ Pesquisas em fontes de dados; 
 

➢ O desenvolvimento da robótica; 
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➢ Linguagens de programação; 
 

➢ Jogos; 
 

➢ Redes Sociais; 
 

➢ Realidade aumentada e virtual; 
 

➢ Impressora 3D, dentre outras tantas possibilidades. 
 

Conforme pode ser observado, são muitas as possibilidades de construção do 

conhecimento, em todos os níveis escolares, com o auxílio das ferramentas disponibilizadas 

pela tecnologia. 

 

 

3.3 O uso da Tecnologia em sala de aula 
 

No contexto atual, a tecnologia oferece diversos instrumentos para a mediação 

pedagógica, contribuindo para o ensino e viabilizando diferentes maneiras de difundir o 

conhecimento e a aprendizagem. 

Para Moran (2008), a humanidade caminha para a gestão menos centralizada, mais 

flexível, integrada e com estruturas administrativas diferentes, mais enxutas, com maior 

participação de professores, alunos, pais, e comunidade na gestão educacional. 

A tecnologia surge como uma importante ferramenta de suporte ao ensino 

aprendizagem, que deverá servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando 

construção e aquisição de saberes. Por isto, para alguns estudiosos do tema, a inovação não está 

restrita ao simples uso da tecnologia, mas, sim, à maneira como o professor utiliza os recursos 

tecnológicos disponíveis na escola, para criar projetos metodológicos que levem à produção do 

conhecimento. 

Dessa forma, aliar os novos recursos tecnológicos que estão surgindo à atividade 

pedagógica pode significar dinamismo, criatividade e interação. não somente de conhecimentos 

teóricos, mas daqueles relacionados à vida dos estudantes. 

A internet pode ser considerada a mais completa, abrangente e complexa 

ferramenta de aprendizado. Podemos, através dela, localizar fontes de 

informação que, virtualmente, nos habilitam a estudar diferentes áreas de 

conhecimento (MARQUES & CAETANO, 2002. p. 158). 
 

Pode-se afirmar que a internet é hoje uma ferramenta indispensável no processo ensino-

aprendizagem, pois além de proporcionar uma interação efetiva entre professores e 
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alunos, possibilita também novas propostas de trabalho, visto que consegue fazer uma ponte 

entre a escola e o mundo exterior, aumentando assim a comunicação entre a escola, os alunos, 

os pais e toda a comunidade, e ainda proporcionando um trabalho mais criativo e divertido. 

Importante salientar que, se por um lado o uso da internet propicia ao aluno participar 

ativamente da construção do conhecimento e não sendo mais ser um mero receptor do processo, 

de outro lado, o professor amplia as formas de aproximação com o aluno, e tendo ainda acesso 

mais rápido a notícias científicas e educacionais atualizadas, que podem ser utilizadas em sala 

de aula. 

Moran (2008) pontua que, se bem exploradas as potencialidades do ambiente virtual nas 

situações de ensino-aprendizagem, possibilita-se maior interação do aluno no processo: 

A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade 

e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. Essa motivação 

aumenta, se o professor a faz em um clima de confiança, de abertura, de 

cordialidade com os alunos. Mais que a tecnologia, o que facilita o processo 

de ensino-aprendizagem é a capacidade de comunicação autêntica do 

professor, de estabelecer relações de confiança com os seus alunos, pelo 

equilíbrio, competência e simpatia com que atua (MORAN, 2008, p. 06). 
 

Entretanto, para que o aluno possa construir conhecimentos úteis em toda sua vida, é 

imprescindível que este se depare com novos desafios. Nesse ponto, a tecnologia possibilita a 

realização de atividades que podem ser planejadas, acompanhadas e avaliadas com apoio das 

ferramentas tecnológicas disponíveis. 

Os desafios bem planejados contribuem para mobilizar competências desejadas, 

intelectuais, emocionais, pessoais, comunicacionais. Mas, segundo Freire (2009), isto exige 

pesquisar, avaliar situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns riscos, 

aprender pela descoberta e, caminhar do simples para o complexo. 

Entretanto, não basta apenas a presença de recursos tecnológicos nas salas de aula, já 

que o processo de construção do conhecimento se dá na prática, relacionada com a maneira 

como esses recursos são utilizados. 

Nesse sentido, verifica-se a relevância de investir também em capacitações que 

permitam aos educadores utilizarem adequadamente a tecnologia disponível na escola. 

Lembrando que as possibilidades de utilização das tecnologias da informação e comunicação 

são ilimitadas, posto que são várias as atividades que podem ser desenvolvidas com o auxílio 

das ferramentas tecnológicas. 

O desenvolvimento de hardwares e softwares garante a operacionalização da 
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comunicação e dos processos decorrentes em meios virtuais. No entanto, foi a popularização da 

internet que potencializou o uso das TICs em diversos campos, visto que possibilita a construção 

e ampliação do conhecimento. 

Concernindo Ribeiro (2007) afirma que a internet, surgida em 1970, na Califórnia - 

Estados Unidos da América, permite o acesso a diferentes redes de comunicação, dirigidas e 

operadas por uma grande quantidade de organizações, ligadas, interconectadas coletivamente. 

Na realidade atual, as tecnologias digitais, principalmente o computador e a internet, 

estão adentrando nas salas de aula, como importantes ferramentas na mediação do processo de 

conhecimento, o consequentemente vem resultando em aprendizagem. 

Nesse contexto, a escola precisa compreender e incorporar a linguagem virtual da 

internet e integrar esta tecnologia de forma inovadora como fonte de pesquisa e ferramenta de 

trabalho, tornando-se um elemento que poderá contribuir para maior vinculação entre os 

contextos de ensino e as culturas que se desenvolvem também fora do âmbito escolar. 

O computador e a internet, como ferramentas pedagógicas, quando bem utilizadas, 

poderão oferecer inclusive inúmeros subsídios capazes de implementar a ação  dos educadores, 

haja vista serem sujeitos dos saberes e mediadores de toda ação pedagógica que ocorre no 

interior da escola, razão pela qual necessitam apropriarem-se das novas tecnologias, não apenas 

para motivar os alunos, mas para compreender o processo ativo e dinâmico que ocorre nessa 

interação entre o homem e a máquina. 

O intercâmbio de conhecimento, é considerado um processo interativo e dialógico, que 

possibilita adaptar soluções tecnológicas já desenvolvidas em contextos específicos, a partir da 

troca entre saberes tradicionais ou conhecimentos tácitos e conhecimentos científicos, há a 

possibilidade de melhor desenvolvimento da comunicação entre as pessoas, inclusive as com 

necessidades educacionais especiais. 

Nesse sentido, as TICs são vistas como potencializadoras dos processos de ensino 

aprendizagem, isto porque o processo é facilitado pelo uso de ferramentas tecnológicas. O 

enfoque interativo permite que tecnologias e conhecimentos já desenvolvidos sejam 

interpretados e adaptados, mediante realidades específicas e valores particulares. 

Importante enfatizar que várias atividades envolvendo intercâmbio de conhecimentos 

podem ser realizadas inclusive com atividades extraclasse. Um bom exemplo de intercâmbio 

de conhecimento é receber alunos e professores de uma escola vizinha e estimular visitas 

periódicas a outras turmas. Esta é uma experiência que pode significar trocas culturais, 
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práticas e saberes diversos, que irão enriquecer o aprendizado de todas as turmas envolvidas. 
 

Este é um exemplo bem-sucedido, principalmente quando as escolas firmam parcerias 

com instituições que estimulam o interesse dos alunos e professores pela metodologia de ensino 

utilizada. Nesse tipo de intercâmbio, geralmente se propõe que os alunos passem alguns dias 

realizando oficinas, refeições e atividades juntos, para que as trocas se tornem ainda mais 

naturais e intensas. 

Partindo desse pressuposto, entende-se que o intercâmbio de conhecimento facilitado 

pela tecnologia está cada vez mais avançado, pois captura, articula e integra pela troca de 

experiências (GOMES, 2004). A tecnologia torna possível a troca e intercâmbio de 

conhecimentos diversos, não apenas como produto acabado, mas construído durante o processo 

de sua produção, conforme defendido por Paulo Freire. 

Freire (2011) enfatiza que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção e o intercâmbio de conhecimentos 

oferece tais possibilidades. 

Pode-se afirmar então que a tecnologia facilita o desenvolvimento da aprendizagem a 

partir da construção e/ou ampliação de conhecimentos coletivos diversos. A construção do 

conhecimento passa a ser um processo de interação, no qual um conjunto de atores observa a 

realidade e sistematiza informações, em busca de soluções tecnológicas no contexto de sua 

aplicação. 

Por outro lado, criações como o e-mail, aplicativos de mensagens instantâneas, fóruns, 

agenda de grupo online, comunidades virtuais, webcam, dentre outros instrumentos 

tecnológicos, não apenas revolucionaram os relacionamentos humanos, ao permitir a realização 

de pesquisas em redes integradas de conhecimentos, mas também aguçam a criatividade. Do 

mesmo modo que no intercâmbio de conhecimentos, a sua aquisição/construção ou ampliação 

pode ser favorecida pela tecnologia, através de pesquisas às fontes de dados existentes nas redes 

de computadores, que também são consideradas como grandes possibilidades de aprendizagem. 

A palavra “pesquisa” tem origem no latim com o verbo “perquirir”, que significava 

procurar; buscar com cuidado; procurar em toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar 

bem; aprofundar na busca (BAGNO, 2007). O autor enfatiza que a pesquisa é o fundamento de 

toda e qualquer ciência. 

Para Richardson (1999), a pesquisa é um processo de construção do conhecimento que 
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gera novos conhecimentos ou os refuta, constituindo-se num processo de aprendizagem, tanto 

do indivíduo que a realiza, quanto da sociedade, na qual ela se desenvolve. 

Tomada num sentido amplo, pesquisa é toda atividade voltada para a solução 

de problemas; como atividade de busca, indagação, investigação, inquirição 

da realidade, é a atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar 

um conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que nos auxilie na 

compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações (PADUA, 1996, 

p. 29). 
 

Dessa forma, pode-se afirmar que o conhecimento é construído, historicamente, pelo 

acúmulo de pesquisas realizadas pelo indivíduo, e que é através desse conhecimento que se 

pode compreender e fazer as transformações na realidade. Entretanto, o nível de  conhecimento 

adquirido depende da base teórica do pesquisador, ou seja, do modo que este percebe as relações 

com a natureza e com os outros. Nesse contexto, o educador Paulo Freire afirma que: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. O educador deve respeitar 

os saberes dos educandos adquiridos em sua história, estimulando- os a sua 

superação através do exercício da curiosidade que os instiga à imaginação, 

observação, questionamentos, elaboração de hipóteses até chegar a uma 

explicação epistemológica (FREIRE, 2009, p. 32). 
 

O autor reafirma a necessidade de refletir criticamente sobre a prática educativa, para 

evitar a reprodução alienada, criando possibilidades para o aluno produzir ou construir 

conhecimentos, e aponta a tecnologia como uma forte aliada da pesquisa, que, via de regra, se 

traduz no acúmulo de conhecimentos. 

Nessa perspectiva, a pesquisa é vista como uma atividade presente no cotidiano de cada 

indivíduo, posto que sempre que surge uma dúvida, é através da pesquisa que se busca a solução, 

cabendo, portanto, à escola transformá-la em instrumento eficaz para a busca de conhecimentos. 

A pesquisa em sala de aula, ou até mesmo a preparação para participar dela (sala de aula 

invertida), de temas relacionados ao conteúdo curricular, pode se tornar uma grande aliada do 

processo ensino e aprendizagem, a partir de buscas realizadas pelos alunos e orientadas pelo 

professor. 

Por outro lado, os recursos informacionais, fontes de dados ou fontes de informação, 

são igualmente importantes para o ensino, sendo que seu uso regular, adequado e apropriado, é 

requisito indispensável para a obtenção do sucesso no processo de aprendizagem. Para Cunha 

(2001), o conceito de fonte de informação é muito amplo e envolve os mais diversos tipos de 

materiais, que analisados, confirmem conhecimento e façam parte de uma  compilação 

bibliográfica. 
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O uso de várias fontes de pesquisa permite conseguir informações importantes na 

formulação de ideias e no desenvolvimento de autonomia na obtenção do conhecimento. Para 

tanto, Kuhlthau (2004) enfatiza que, ao explorar as diversas fontes de informação da biblioteca 

e os recursos oferecidos, o aluno vivenciará experiências no uso dos diferentes arranjos das 

fontes de informação, e habilidades em outras fontes especializadas. 

Importante salientar que, além da realização de pesquisas e obtenção de dados de toda 

natureza, os equipamentos tecnológicos possibilitam também o desenvolvimento de várias 

outras atividades, que podem ser desenvolvidas em sala de aula, dentre estas o 

desenvolvimento da robótica. 

A robótica é a ciência ou ramo da ciência que se ocupa do estudo, 

desenvolvimento e aplicações dos robôs. Os robôs são máquinas ou 

agrupamentos de máquinas capazes de se adaptar às modificações de ambiente 

mediante sistemas evoluídos de controle, percepção, comunicação e decisão 

(FERREIRA, 1991, p.12). 
 

A robótica educacional é uma metodologia de ensino que tem como objetivo fomentar 

no aluno a investigação e materialização dos conceitos aprendidos no conteúdo curricular, indo 

muito além da construção de projetos e programação de robôs (FERREIRA, 1991). O que 

proporciona um aprendizado prático, que desenvolve no aluno a capacidade de pensar e achar 

soluções aos desafios propostos. Incentiva o trabalho em grupo, a cooperação, planejamento, 

pesquisa, tomada de decisões, definição de ações, promove o diálogo e o respeito a diferentes 

opiniões. 

Em conformidade com Ribeiro (2006), a introdução da tecnologia na educação, a 

robótica educacional tornou-se uma realidade em muitas escolas brasileiras. Todavia, a robótica 

na educação ainda não possui políticas públicas de abrangência nacional. 

Nesse ponto, Quintanilha (2008) aponta que no Brasil são poucas as experiências que 

envolvem a robótica na educação, os principais projetos de robótica pedagógica são  iniciativas 

isoladas de universidades, prefeituras ou estabelecimentos particulares. 

Ressalta-se que, além de facilitar a compreensão de conteúdos curriculares, esta 

possibilita o desenvolvimento de diferentes habilidades, como o trabalho colaborativo, o 

raciocínio lógico, através de jogos eletrônicos e de filmes que abrangem o mundo robótico. 

Essas atividades estimulam a curiosidade e interesse dos alunos, em conhecer e experimentar 

atividades que a envolvam. 

Pode-se afirmar que a robótica é uma metodologia importante no reconhecimento de 
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figuras geométricas, ângulos e fórmulas matemáticas. Ademais, a inserção da robótica 

educacional como ferramenta do processo de ensino aprendizagem torna o ambiente escolar 

mais atraente, podendo assim propiciar a experimentação e estimular a criatividade. 

Em relação à robótica com arduino, as primeiras ideias surgiram no ano de 2011, após 

o primeiro contato e conhecimento da placa desenvolvida. Arduíno é uma ferramenta que 

proporciona o aprendizado de forma lúdica, simples e agradável. 

A robótica surge como um meio de permitir o contato direto com novas tecnologias, 

com aplicações práticas ligadas a assuntos que fazem parte do cotidiano, atribuindo um sentido 

para conhecimento agregado ao uso das ferramentas tecnológicas. 

Para tanto, a linguagem de programação, é um  método  padronizado  para comunicar 

instrução a um computador, é uma ferramenta de suma importância para facilitar o acesso aos 

conteúdos. A linguagem de programação é uma linguagem escrita e formal, que especifica um 

conjunto de instruções e regras usadas para gerar programas, denominado software. 

A palavra "software" vem do inglês e foi utilizada pela primeira vez em 1958, em um 

artigo escrito pelo cientista americano John Wilder Tukey, responsável por introduzir o termo 

"bit" para designar "dígito binário". 

O software pode ser desenvolvido para rodar em um computador, dispositivo móvel ou 

em qualquer equipamento que permita sua execução. É constituído por todos os programas que 

existem para um sistema. Os softwares podem ser classificados em três tipos: 

Software de Sistema - conjunto de informações processadas pelo sistema interno de um 

computador, que permite a interação entre usuário e os periféricos do computador através de 

uma interface gráfica. Engloba o sistema operativo e os controladores de dispositivos (memória, 

impressora, teclado e outros). 

Software de Programação - conjunto de ferramentas que permitem ao programador 

desenvolver sistemas informáticos, geralmente usando linguagens de programação e um 

ambiente visual de desenvolvimento integrado. 

Software de Aplicação - programas de computadores que permitem ao usuário executar 

uma série de tarefas específicas em diversas áreas de atividade, como arquitetura, contabilidade, 

educação, medicina e outras áreas comerciais. São ainda os videojogos, as bases de dados, os 

sistemas de automação industrial, etc. 
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Além destes, existem ainda os softwares livres que permitem executar programas de 

acordo com a necessidade e vontade do usuário, pois podem ser estudados, modificados e 

compartilhados, desde que o usuário tenha acesso ao código-fonte, para mudá-lo conforme as 

suas necessidades. 

No computador, o software é classificado como a parte lógica, cuja função é fornecer 

instruções para o hardware, que é toda a parte física que constitui o computador (CPU, memória, 

dispositivos de entrada e saída, etc.). Ou seja, o Hardware é formado pelos componentes 

eletrônicos, como por exemplo, circuitos de fios e luz, placas, utensílios, correntes, impressora, 

o scanner, o monitor, mouse, teclado e qualquer outro componente em estado físico, que seja 

necessário para fazer com o que computador funcione. 

Existem vários tipos de hardwares, que têm diferentes objetivos e funcionalidades,  não 

se limitando apenas a computadores, também estão disponíveis em celulares, tablets e outros 

equipamentos. Do mesmo modo, os jogos eletrônicos e filmes, que abrangem o mundo robótico, 

estimulam a curiosidade e interesse das crianças em conhecer e experimentar atividades que 

envolvam a robótica. 

Outra metodologia inovadora que geralmente vem sendo utilizada em sala de aula, nas 

escolas que possuem tecnologia, são os jogos, que facilitam a aprendizagem de forma lúdica. 

A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Elas não são 

apenas uma forma de desafogo e entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios 

que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual (PIAGET, 1976). A palavra "jogo" 

vem do vocábulo latino ludus, que significa diversão, brincadeira e que é tido como  um recurso 

capaz de promover um ambiente planejado, motivador, agradável e enriquecido, possibilitando 

a aprendizagem de várias habilidades. Inclusive os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem podem aproveitar-se do jogo como recurso facilitador na compreensão dos 

diferentes conteúdos pedagógicos. 

Os jogos, segundo Melo e Valle (2005), são valiosos instrumentos de aprendizagem, 

uma vez que estão diretamente ligados ao desenvolvimento do ser humano em uma perspectiva 

social, criativa, afetiva, histórica e cultural. De acordo com vários autores, os jogos educacionais 

são caracterizados como uma das formas mais instigante, prazerosa e eficiente de tornar o 

aprendizado possível, visto que desperta a criatividade e a competitividade entre os alunos. 

A prática com jogos é benéfica ao desenvolvimento cognitivo, pois, enquanto joga, a 

https://www.significados.com.br/hardware/
https://www.significados.com.br/hardware/


49 
 

 

 

 

pessoa exercita ambos os lados do cérebro: o lado direito que é responsável pela parte do 

raciocínio lógico e a parte esquerda que lida com informações abstratas (PIAGET, 1976). 

Para Piaget (1976), os jogos são formas essenciais de exercício sensório-motor e de 

simbolismo, uma assimilação do real para atividade própria, fornecendo a este seu alimento 

necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Seguindo esta 

linha de raciocínio, pode-se afirmar que os jogos, em seus vários aspectos, podem desempenhar 

uma função importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

Na modernidade, os jogos educativos podem ser encontrados e baixados com muita 

facilidade na internet que, entre tantas outras tecnologias de comunicação atual, está 

amplamente difundida e favorece, sobremaneira, a formação das chamadas redes sociais, que 

têm mobilizado um conjunto de transformações, tanto no comportamento quanto nas ações dos 

indivíduos. 

Outra importante ferramenta de aprendizagem proporcionada pela tecnologia é o uso 

das redes sociais, como forma de interação no processo educativo, pois esta amplia a ação de 

comunicação entre professores e estudantes e o intercâmbio educacional e cultural. Ensinar com 

o auxílio da internet derruba as barreiras de sala de aula, acelerando a autonomia da 

aprendizagem dos estudantes em seus próprios ritmos e, assim, a educação assume um caráter 

coletivo. 

As Redes Sociais são formadas a partir de sites, que se tornaram foco de estudos em 

todo o mundo, em diversas áreas do conhecimento, por estarem cada vez mais impregnados no 

cotidiano de todas as pessoas (ELLENSOHN; BARIN, 2016). Em outras palavras, as redes 

sociais se fazem onipresentes e permitem uma grande quantidade de informação, de forma 

quase instantânea, ou seja, a transição e transmissão de informações em tempo real. 

Nesse contexto, verifica-se que a participação em redes sociais auxilia na aquisição do 

conhecimento, seja este qual for, restando ao professor aproveitar deste fenômeno social, para 

enriquecer sua prática pedagógica cotidiana. 

Além das ferramentas tecnológicas já apresentadas, a Realidade Aumentada e Virtual 

também vem sendo considerada importante ferramenta para visualização e interação do 

estudante no processo de ensino aprendizagem, visto que o ensino visa à aprendizagem a partir 

do entendimento do aprendiz pelos conceitos e sua interação com a realidade que está em seu 

entorno. 

Nesse ponto, Schimitz (1984) descreve a aprendizagem como sendo um processo de 
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aquisição e assimilação, mais ou menos consciente, de novos padrões e novas formas de 

perceber, ser, pensar e agir, processo este facilitado na realidade aumentada e virtual. 

Lembrando que, apesar de relativamente nova, essa tecnologia já vem sendo utilizada 

com sucesso em diversas áreas do conhecimento, por ser uma tecnologia de interface entre o 

homem e a máquina, com o objetivo de recriar a sensação de realidade para um indivíduo dentro 

de um ambiente fictício, gerado por computador. Essa imersão acontece em tempo  real, com 

uso de equipamentos computacionais tais como: computadores, óculos de realidade virtual, 

headsets completos, entre outros. 

A realidade aumentada tem a habilidade única de unir o mundo físico e o mundo virtual, 

trazendo nova dimensão para se criarem novos ambientes de aprendizado, podendo  ser aplicada 

em qualquer ambiente, inclusive em sala de aula. 

A Impressora 3D tem como principal objetivo criar um ambiente de estímulo à 

concentração e absorção de conhecimentos. Desse modo, a utilização desse equipamento 

revolucionou os ambientes de ensino, trazendo um novo conceito de recurso didático, que torna 

o aprendizado mais interativo e dinâmico, otimizando o papel do professor. Quanto ao aluno, o 

incentivo ao aprendizado só aumenta mediante a apresentação de desafios que o aproximem da 

vida real, em que aquele conhecimento poderá ser aplicado. 

Assim, com a possibilidade de se criar experiências mais reais, em que o professor 

estimula a aprendizagem com o uso de tecnologias 3D, visto que, por ser este um recurso 

didático com insumos de baixo custo, podem ser criadas situações para que o aluno não tenha 

medo de errar e assuma riscos. 

Ademais, diante de situações próximas das reais, é possível desenvolver a capacidade 

de análise, habilidades de resolução de problemas, o trabalho em equipe, a liderança e o 

comprometimento com resultados. Dessa forma, as impressoras 3D podem estar presentes no 

ensino de qualquer disciplina. 

http://www.flexinterativa.com.br/blogflex/quais-as-melhores-aplicacoes-de-realidade-aumentada
http://www.flexinterativa.com.br/blogflex/quais-as-melhores-aplicacoes-de-realidade-aumentada
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4. UM OLHAR SOBRE O USO DA TECNOLOGIA EM SALA DE AULA 

 

 
4.1 Locus da Pesquisa 

 

A EMREB Dr. Estevão Alves Correa existia sem reconhecimento legal, desde a década 

de 70. Mas somente a partir de 1980 foi realizada a construção da Escola. em substituição a sala 

de pau a pique, construída pela comunidade. Posteriormente, através do Decreto nº 228, de 22 

de outubro de 1.980, e Autorização de Funcionamento pela Resolução 030/01/CEE-MT, de 

21/03/2001, a escola foi reinaugurada para atendimento da Educação Infantil, Ciclo de 

Formação Humana 1º, 2º e 3º ciclo, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. 

Situada às margens da Rodovia Emanuel Pinheiro, km 22 (estrada da Chapada do 

Guimarães) e próximo - do lado esquerdo - ao rio dos Peixes, que dá o nome à comunidade, a 

EMREB Dr. Estevão Alves Correa atende diversas comunidades circunvizinhas: Mutuca, 

Manso, Chaparral, Rio Claro, Fortes, Rio dos Peixes, dentre outras. 

A Comunidade Escolar tem a característica peculiar da alta rotatividade dos alunos, 

devido às atividades desenvolvidas pelos pais e em consequência das mudanças que ocorrem 

com saídas e chegadas de novos moradores chacareiros, nas comunidades em torno da Escola. 

A situação econômica e financeira das famílias que constituem a comunidade escolar é 

de baixa renda, haja vista que a grande maioria dos moradores locais e adjacências vivem 

exclusivamente da agricultura familiar, ou seja, do plantio de alimentos como verduras e frutas 

típicas da região, criações de animais domésticos (gado, porcos, aves) em pequenas 

quantidades, sendo estes produzidos para o sustento da família, com apenas algumas sobras que 

são comercializadas ao longo da rodovia. Alguns trabalham como caseiros ou chacareiros nas 

chácaras e sítios vizinhos, ou seja, cuidam dos animais e plantações de outrem, recebendo por 

isto pequenos valores. 

Desta forma, os dados constantes do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar 

mostram que cerca de 80% destas famílias são trabalhadores que atuam nas inúmeras chácaras 

de lazer em torno da comunidade Rio dos Peixes, e que exercem atividades diversas, tais como: 

limpeza, vigia zelador e alguns poucos comércios às margens da estrada (restaurantes 

pastelarias e pamonharias); percebendo renda mensal entre 01 a 02 salários mínimos. 

Decorrente das informações sobre o recorte da pesquisa, esta foi realizada em uma 

unidade localizada na zona rural do município de Cuiabá, que atende várias comunidades 
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próximas. 
 

Para Almeida (2005), o ensino nas escolas rurais, entre 1910 e 1920, buscava contribuir 

com o ideário republicano, priorizava a defesa da nacionalidade e a disseminação de valores 

capazes de perpetuar/manter a cultura vigente. Assim, observa-se que, nas primeiras escolas 

rurais do Brasil, primava-se pela manutenção da cultura, valores que ainda estão presentes nas 

escolas atuais, visto ser comum a realização de atividades culturais nelas. 

Importante enfatizar que, além da considerável distância entre uma e outra escola, 

existem outros fatores importantes, dentre os quais pode ser citada a falta de recursos 

financeiros para atender às demandas mais urgentes, tais como: aquisição de materiais 

pedagógicos, de limpeza, expediente, somados à pouca qualificação dos professores. 

Muitas são as adversidades que acompanhavam a educação rural. Poucas e 

precárias escolas, umas distantes das outras, dificultando a comunicação, 

ausência de orientação metodológica e didática, falta de verbas públicas na 

escolarização, deficiências na formação de professores, currículos por vezes 

inadequados, poucos materiais pedagógicos, falta de livros, entre outros 

(ALMEIDA, 2005, p. 286). 
 

Ainda sobre as dificuldades que acompanhavam a educação rural brasileira, a mesma 

autora acrescenta outros problemas, como baixos salários, alojamentos insalubres e 

instabilidade no emprego, por isso, em muitos casos, os educadores dependiam do auxílio da 

própria comunidade, para permanecerem na escola. 

Historicamente, a educação do campo esteve fora da agenda política do país, 

ignorada e marginalizada, pois sempre esteve reduzida à escolinha rural 

voltada a ensinar as primeiras letras (visão utilitarista da educação), a 

professora desqualificada/leiga e à massas de analfabetos/as. Nunca houve 

interesse por parte das políticas públicas educacionais de se pensar num 

projeto político-pedagógico que abrangesse a realidade do campo 

(NASCIMENTO, 2002, p. 04). 

 
Assim, a escola rural, desde sua fundação na década de 1910, foi esquecida pelo poder 

público e reduzida a mera função de manter o ensino básico. Contudo, é necessário considerar 

a importância que a escola rural tem, principalmente para as crianças e jovens, pois: 

A escola é, muitas vezes, particularmente em meio rural, o serviço que resta 

depois de todos os outros terem desaparecido ou sido suprimidos pelo Estado. 

Tal ocorre por razões que penalizam a comunidade no seu todo, as instituições 

de uma forma geral e os atores. As ameaças à escola, que fragilizam a sua 

existência ou ditam o seu encerramento, são uma das dimensões do problema 

mais geral que afeta os meios rurais e daquilo que neles se reflete como 

resultado das políticas públicas. Ora, normal seria que, quer no domínio das 

práticas quer em termos conceptuais, outra atenção fosse dada ao 

envolvimento da escola em dinâmicas de desenvolvimento 
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local, em contexto rural (AMIGUINHO, 2005, p. 15). 

 

Desse modo, a partir de 1930 ocorreram mudanças educacionais significativas nas 

escolas rurais, com a consolidação do “ruralismo pedagógico”, movimento que lutava por uma 

escola que atendesse às necessidades de cada região (BRESOLIN; ECCO, 2008). O ruralismo 

pedagógico objetivava propagar uma escolarização que se integrasse às condições regionais e 

fixasse o homem no campo (MAIA, 1982). 

A reforma do ensino primário e normal da instrução pública em Mato Grosso ocorreu 

em 1910, na gestão do então Presidente Pedro Celestino, que tinha o objetivo de formar quadros 

para atender aos serviços públicos e comerciais (ALVES, 1998). 

Insta esclarecer que, para ser considerada escola rural, esta obrigatoriamente deveria 

possuir algumas características peculiares e ter como objetivo principal ministrar a instrução 

primária rudimentar, devendo ainda ser: 

[...] localizada a mais de 3 quilômetros da sede municipal. Constar no seu 

programa o ensino da leitura, escrita, as quatro operações sobre números 

inteiros, noções de história pátria, geografia do Brasil e especialmente do 

Estado de Mato Grosso e noções de higiene. A duração do curso de 2 anos. 

[...] Aquele departamento julgou muito exíguo o tempo desse curso, que tem 

produzido um resultado prático de somemos importância e proporá na 

elevação para 3 anos (MENSAGEM, 1948, p.56). 

 
Dizia ainda que, além de possuir um ensino de baixa qualidade, as escolas rurais corriam 

riscos de serem fechadas, pois para que uma escola rural continuasse funcionando, deveria ter, 

no mínimo, 28 alunos em cada classe. Caso isto não ocorresse, deveria fundir, juntar duas ou 

mais séries, formando-se classes mistas. 

Por fim, o Regulamento da Instrução Pública Primária do Estado de Mato Grosso, 

Decreto nº 759, de 22 de abril de 1927, apresentava especificações da escola rural mato- 

grossense: 

Art. 5 – São rurais as escolas isoladas localizadas a mais de 3 quilômetros da 

sede do município [...]; 

Art. 8 – a frequência média mensal for inferior a 15 alunos, durante seis meses 

no ano, ou quando o inspetor geral, em três visitas consecutivas, com um mês, 

pelo menos, de intervalo, encontrar alunos presentes em número inferior 

àquele mínimo, não sendo o professor a causa da deserção; 

Art. 10 – A criação ou supressão de escola rural se fará em qualquer tempo; 

mas o primeiro provimento só se dará nos cinco primeiros meses letivos do 

ano; 

Art. 11 – A instalação da escola rural terá caráter festivo, será presidida pelo 
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respectivo inspetor distrital ou qualquer autoridade superior do ensino, 

lavrando-se uma ata assinada por todas as pessoas presentes e cuja cópia será 

remetida à Diretoria Geral. 

 
 

Nesse contexto, apesar de o Estado de Mato Grosso ter alavancado a reforma do ensino 

primário, nas inúmeras escolas rurais da região, até a primeira metade do século XX, era 

alarmante a sua situação. 

Até meados do século XX, as escolas rurais de Mato Grosso funcionavam com 

o trabalho de professores semialfabetizados, sobretudo no que dizia respeito 

ao ensino rural, em que era grande a dificuldade em selecionar, em seu meio, 

profissionais formados, tanto em razão da baixa qualificação dos seus 

habitantes quanto em função dos obstáculos existentes ao acesso às fazendas 

onde se localizavam as escolas tais como: precariedade nos meios de 

transporte e insalubridade das residências e/ou alojamentos . Somava-se a todo 

esse despreparo, a ausência de condições mínimas que pudessem facilitar-lhes 

a execução das tarefas, assim como o descaso com que eram tratados esses 

profissionais pelo poder público: baixos salários, alojamentos insalubres e 

instabilidade no emprego (LIMA, 2004, p. 03). 

 
Diante do exposto, pode-se dizer que a educação rural no estado não difere das demais 

localidades brasileiras, posto que também foi permeada pelo abandono, falta de alunos e 

descaso do poder público, e ainda inúmeras dificuldades e contrastes evidenciados entre a 

educação ministrada nas zonas urbanas e a ministrada no campo. 

Umas das principais diferenças constatadas entre a escola urbana e a rural é a utilização 

da tecnologia em sala de aula, prejudicada no meio rural principalmente pela dificuldade em 

conectar à internet, devido à precariedade dos sinais digitais. 

 

 
4.2 Principais recursos tecnológicos disponíveis na unidade escolar 

 
Em se tratando dos recursos tecnológicos, são muitos os desafios de pensar em propostas 

de apropriação crítica das tecnologias digitais, principalmente devido ao atraso, no que se refere 

às mídias digitais facilitadas no meio urbano, que torna a acessibilidade mais rápida e eficaz, o 

que de certa forma não ocorre na zona rural. 

A observação empírica realizada na escola em questão, com as primeiras visitas, in loco, 

na unidade, para a realização das entrevistas individuais, que foram realizadas com a diretora 

da unidade e as coordenadoras pedagógicas. Foi possível, então, a coleta de algumas 

informações e dados relevantes para a pesquisa, tais como: funcionamento dos encontros 

pedagógicos (roda de conversa) e os temas mais discutidos, recursos disponíveis na escola e 
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suas vulnerabilidades. Na escola trabalham 15 (quinze) docentes que, ao todo, atendem 240 

alunos, distribuídos nos 3 (três) turnos. No Matutino funciona a educação infantil, que 

compreende as primeiras séries, ou seja, até o 4º ano; no Vespertino funciona do 5º ao 9º ano, 

e; no período Noturno funciona a Educação de Jovens e Adultos – EJA, correspondente ao 

ensino médio. 

Os recursos tecnológicos disponíveis na escola são: 
 

• 5 Computadores; 

• 2 lousas digitais (uma com problema); 

• 1 Aparelho de DVD; 

• 2 Caixas de som; 

• 3 Projetores; 

• 1 Sala de apoio; 

• 1 Sala de Multimeios (com 2 Computadores). 

 

Há previsão de a escola ser contemplada, em 2019, com o projeto “Educação 

conectada”, e receber novos computadores destinados aos professores, além de uma nova 

conexão com a internet. 

O projetor é utilizado com frequência pelos docentes, porém a lousa digital é mais 

complicada, pois não se consegue acessar a internet por conta da limitação. Normalmente, 

consegue-se apenas apresentar material em slides ou vídeos, mesmo assim com dificuldade. 

A internet via rádio é extremamente vulnerável, dependendo do tempo meteorológico, 

cai com muita frequência. A Internet rural é normalmente instalada via satélite, que é uma 

aplicação cara e que tem limites de desempenho, mas que acaba sendo uma opção viável para 

o campo. De qualquer forma, apesar do avanço da banda larga fixa cabeada, que atinge praticamente 

todo o território brasileiro, nas comunidades mais afastadas dos grandes centros urbanos a conexão via 

rádio continua sendo a única opção para acessar a internet, embora apresente algumas limitações de 

acesso. 

Importante salientar que, por utilizar antenas, a implementação da internet via rádio é mais 

barata do que a de fibra ótica, o que encoraja provedores de pequeno porte a adotarem esta tecnologia. 

Uma das principais vantagens desse tipo de internet é a cobertura, que com o uso de um conjunto de 

antenas, as conexões podem cobrir uma grande área, motivo pelo qual torna-se possível levar a Internet 

para lugares mais afastados das cidades e das regiões metropolitanas, como é o caso das 
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escolas rurais. A Internet via rádio funciona de forma independente, não necessita da instalação de 

telefone ou de TV a cabo. 

Mesmo que alguns alunos possuam celulares, este recurso ainda não foi utilizado no 

processo de aprendizagem. 

Na sala de multimeios, os alunos utilizam com mais frequência o computador e algumas 

das professoras da escola preparam atividades com conteúdo multimídia e jogos educativos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados obtidos no decorrer da pesquisa foram representados neste capítulo por 

meio de gráficos e categorias. Os gráficos representam as variáveis quantitativas, ou seja, dados 

sobre as entrevistadas, tais como: sexo, idade, formação acadêmica, participação em cursos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, utilização de recursos tecnológicos em sala de aula, 

nível de domínio da tecnologia. Já as variáveis qualitativas estão representadas por categorias, 

visto ser estas uma técnica defendida por vários autores, dentre estes Bardin (2011), como uma 

das mais apropriadas para as pesquisas que envolvem variáveis qualitativas, visto que se baseia 

em operações de desmembramento do texto em unidades,  com a função de descobrir os 

diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação, possibilitando realizar o seu 

reagrupamento em classes ou categorias. 

Dessa forma, a partir do cruzamento dos dados coletados por meio das bibliografias 

consultadas e das entrevistas, realizou-se as análises necessárias e apresentou-se os resultados 

obtidos, considerando as concepções dos autores utilizados para embasamento teórico e das 

entrevistadas. 

As variáveis quantitativas estão representadas pelos gráficos de 01 a 06 e as variáveis 

qualitativas estão representadas pelas categorias de 01 a 06. Conforme já mencionado no 

decorrer do estudo, as variáveis quantitativas tiveram como principal objetivo identificar dados 

mensuráveis, ou seja, que pudessem ser quantificados e apresentados em percentuais. 

Os gráficos a seguir representam os percentuais e a discussão sobre as variáveis 

quantitativas e as possíveis razões dos fatos. 

Gráfico 01: Sexo das pessoas entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Municipal Rural Doutor Estevão Alves Correa, 2018. 
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O gráfico 01 mostra que 100% das entrevistadas são do sexo feminino, o que corrobora 

a visão de vários autores que enfatizam a ascensão da mulher nas profissões ligadas ao cuidado 

com as crianças, ou seja, a educação. Nesse sentido, a mulher começou a se destacar a partir de 

um contexto histórico, social e modernizador, com o surgimento dos sistemas estatais de ensino, 

que deu início ao processo de profissionalização docente (VILELLA, 1992). 

O gráfico 02 mostra que a idade das entrevistadas varia entre 24 e 55 anos: 
 

Gráfico 02: Idade das educadoras entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Municipal Rural Doutor Estevão Alves Correa, 2018. 

 

 
Conforme demostrado no gráfico 02, a maioria, equivalente a 60% das entrevistadas, 

tem entre 30 e 39 anos de idade; 20% estão entre 25 e 29 anos de idade, e 20% com 55 anos ou 

mais. 

Os dados mostram que pela faixa etária provavelmente todas as entrevistadas já estão 

na carreira docente há alguns anos, se considerando que 100% têm entre 25 e 55 anos ou mais 

de idade. Esta constatação comprova dados da Conferência realizada pela Organização 

Internacional do Trabalho - OIT e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO, em Paris, no ano de 1966, que relatou o crescimento da 

porcentagem de mulheres entre os professores. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Censo Escolar 

(2007) mostrou que as características do docente no Brasil, apontava um perfil 

predominantemente feminino na educação infantil, na pré-escola e nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Do mesmo modo, o Censo Escolar de 2014 mostra que a maioria das funções 

docentes é exercida por mulheres (INEP, 2014). 
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Outra característica interessante em relação à docência é a procura por qualificação 

profissional feita pelos educadores, em suas respectivas áreas de atuação, conforme pode ser 

observado no gráfico 03. 

 

 
Gráfico 03: Titulação das educadoras entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Municipal Rural Doutor Estevão Alves Correa, 2018. 

 

 
O gráfico 03 mostra que a maioria das educadoras entrevistadas, o equivalente a 80%, 

possuem cursos de especialização no campo educacional, e somente 20% destas responderam 

nunca terem completado um curso de pós-graduação. Ou seja, em linhas gerais, a grande 

maioria possui titulação de Especialistas. 

Certamente, isto ocorre pelo fato de o exercício da docência ser uma atividade complexa, 

que exige uma gama de saberes superior aos conhecimentos específicos da área de atuação do 

docente. Cada vez mais, as demandas internas e externas das instituições de ensino exigem dos 

educadores a apropriação de novos saberes e a aquisição de novas competências, para saber 

lidar e agir diante das situações iminentes do cotidiano docente. 

É fato que, ao longo do exercício da docência, ocorre um processo contínuo de 

aprendizagem, em que há a apropriação de conhecimentos, que, por vezes, permitem articular 

a teoria, a reflexão e as práticas cotidianas, bem como identificar as transformações que 

acontecem em suas concepções pedagógicas. 

No caso das TICs, com o aparelhamento das unidades escolares com equipamentos e 

demais recursos tecnológicos, é essencial a realização de cursos de formação na área, seja para 

manusear adequadamente os equipamentos, seja para mediar a aquisição de 

conhecimentos/aprendizagem dos alunos. Todavia, ainda se verifica um percentual 
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significativo de educadores que, por vários motivos, não participam de cursos relacionados às 

TICs, conforme mostra o gráfico 04. 

 

 
Gráfico 04: Participação das educadoras entrevistadas em cursos de TICs 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Municipal Rural Doutor Estevão Alves Correa, 2018. 

 

 
O gráfico 04 mostra que apenas 60 % das entrevistadas participaram de cursos na área 

de TICs, enquanto 40% não participaram deles. 

Nesse contexto, pesquisa realizada em 2016, pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação – CETIC, mostra que 54% dos professores  não 

cursaram na graduação disciplina específica sobre como usar computador e a internet, em 

atividades com os alunos. E que 70% destes não realizaram formação continuada sobre o tema 

no ano anterior ao levantamento. Ademais, dos que afirmaram ter realizado capacitação, apenas 

20% afirmaram que esta “contribuiu muito” para a atualização na área. 

Outro fator apontado pela mesma pesquisa foi a resistência dos professores, sobretudo 

os mais tradicionais, em aderir às ferramentas das TICs, devido à formação insuficiente e à 

dificuldade em explorar as potencialidades pedagógicas das novas tecnologias, o que talvez 

explique um percentual considerável de professores que ainda não utiliza os recursos 

tecnológicos disponíveis nas escolas, conforme mostra o gráfico 05. 

 

 
Gráfico 05: Educadoras entrevistadas que utilizam constantemente as TICs em sala de aula 
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Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Municipal Rural Doutor Estevão Alves Correa, 2018. 

 

 

O gráfico 05 mostra que 80% das entrevistadas utilizam em sala de aula os recursos 

tecnológicos disponíveis na escola e 20% não os utilizam. 

Cattani (2001) afirma que as TICs ampliam as possibilidades das ações educativas, 

proporcionando, através dos recursos disponíveis, oportunidades para mudanças por parte dos 

professores, inclusive quanto aos métodos pedagógicos. Contudo, apesar de serem acessíveis a 

milhares de estudantes, inclusive das escolas públicas brasileiras, nem todos os educadores têm 

a oportunidade de se qualificar para manusear adequadamente os recursos tecnológicos. 

Esta afirmação fica evidenciada nos dados do gráfico 06: 

 

 

Gráfico 06: Nível de domínio das entrevistadas em relação às TICs 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na Escola Municipal Rural Doutor Estevão Alves Correa, 2018. 

O gráfico 06 mostra que 60% das entrevistadas afirmaram ter domínio razoável das 
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TICs, ao atribuírem uma média de 5 a 7 para o nível de conhecimento na área; 40% consideram 

fraco o seu nível de domínio das TICs, ao atribuírem ao próprio conhecimento uma média que 

varia entre 1 e 4. 

Nesse sentido, Pozo (2014) considera importante a inserção das TICs na educação por 

serem uma valiosa ferramenta para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Contudo, 

o autor alerta que as TICs tanto podem gerar resultados positivos quanto negativos, dependendo 

de como são utilizadas. 

Entretanto, Ponte (2000) enfatiza que toda técnica nova só é utilizada com desenvoltura 

e naturalidade no fim de um longo processo de apropriação. No caso das TICs, esse processo 

envolve claramente duas facetas que seria um erro confundir: a tecnológica e a pedagógica. 

Ponte (2000) defende que, para a inclusão das TICs na educação, de forma positiva, é 

necessário o domínio do professor sobre as tecnologias existentes e sua utilização. Dessa forma, 

entende-se que a formação do educador para lidar com as TICs é de suma relevância, para que 

os recursos tecnológicos possam, de fato, favorecer a aprendizagem. 

Assim, concluídas as considerações sobre os dados de cunho quantitativo apresentados, 

passa-se à análise, interpretação e discussão dos dados de cunho qualitativo, coletados por meio 

das entrevistas realizadas com um universo de 05 (cinco) educadoras, todas atuantes na Escola 

Municipal Rural “Doutor Estevão Alves Correa”. 

Nesta fase, os resultados foram apresentados por meio da análise de conteúdo do tipo 

categorias. Para Bardin (2009), esta técnica como método caracteriza-se como um conjunto de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. 

O quadro 1 representa as principais atividades realizadas pelas professoras entrevistadas 

na escola onde ocorreu a pesquisa. 
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Categoria 1 – Utilização de recursos tecnológicos em sala de aula 

1. Sim Vídeos e livros digitalizados. (ENTREVISTADA Nº 1, 2018). 

 

2. 

 

Às vezes 

[...] os alunos ainda não sabem ler. Então durante a semana utilizo mais a lousa 

digital [...] uma vez por mês passo filmes. Fora da escola utilizo a tecnologia 

para pesquisar e fazer o planejamento. Imprimo, levo pra sala de aula [...] 

conseguimos, eu e a outra professora, desenvolver um projeto. 

(ENTREVISTADA Nº 2, 2018). 

 

3. 

Sim [...] Trabalho com crianças especiais e utilizo muito a tecnologia em sala de 

aula [...] filmes, lousa digital, desenhos, pinturas, jogos [...] trabalho com eles 

(alunos) desde a coordenação motora. (ENTREVISTADA Nº 3, 2018). 

 
 

4. 

 

Às vezes 
[...] mas por ser uma escola do campo eles (alunos) têm pouco acesso às novas 

tecnologias [...] a maioria dos alunos só  conhecem  as  tecnologias que são 

apresentadas aqui na escola. [..] utilizo mais o computador, o celular 

e a internet, fora da sala de aula para preparar pesquisar, preparar as aulas. 

(ENTREVISTADA Nº 4, 2018). 

 

5 
 

Sim 

Utilizo muito a lousa digital [...] como sou professora de educação física utilizo 

muito pouco. Fora da sala de aula utilizo bastante a tecnologia. 

(ENTREVISTADA Nº 5, 2018). 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador, a partir das entrevistas. 

 
Na fala da entrevistada nº 2, fica evidente que nas séries iniciais não é possível utilizar 

com frequência os recursos tecnológicos disponíveis na escola pesquisada, porque as crianças 

ainda não aprenderam a ler, têm dificuldades em manusear os equipamentos e não receberam 

capacitação na área de tecnologia da informação e comunicação. 

[...] Eu trabalho com o primeiro ano, primeiro ciclo e na realidade a gente 

não usa muito todas as tecnologias que supostamente são usadas nas séries 

finais [...] eu particularmente não uso muito em sala de aula. Em casa eu faço 

minhas pesquisas [...] e aqui na escola a gente compartilha. Mas assim, na 

sala de aula em si eu tenho dificuldade com a tecnologia. [...] Tenho 

dificuldade e até resistência. [...] Trabalho mesmo só com os vídeos e os livros 

digitalizados. A lousa digital ainda tenho dificuldade de mexer com toda 

aquela engrenagem. Não participei de cursos voltados especificamente para 

as TICs. As principais dificuldades são: Falta de capacitação e a internet que 

cai muito. (ENTREVISTADA Nº 2, 2018). 

Por outro lado, a educadora afirma que, em casa, apesar das dificuldades devido à falta 

de capacitação, utiliza mais os recursos tecnológicos para pesquisar e planejar suas atividades 

rotineiras. 

Vieira et al (2004) pontuam que a utilização dos recursos tecnológicos somente se 

concretiza no ambiente escolar, quando os envolvidos dominam os conceitos e as práticas 

relacionadas com a tecnologia, transpondo-os para a sala de aula. Dessa forma, observa-se que, 

mesmo os recursos tecnológicos sendo importantes no processo de aprendizagem, a falta de 

capacitação dos professores ainda é um dos principais agravantes que dificultam a utilização 

das TICs em sala de aula. 
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O quadro 2 mostra as principais contribuições dos recursos tecnológicos para a 

aprendizagem, na concepção das educadoras. 

 

 
Categoria 2 - Contribuições dos recursos tecnológicos para a aprendizagem 

 

 
1. 

 

Torna as aulas mais interessantes. (ENTREVISTADA Nº 1, 2018). 

 

2. 

Tem bastante utilidade. [...] incentiva, motiva os alunos [...] ainda mais na zona rural 

onde os recursos tecnológicos são novidade. (ENTREVISTADA Nº 2, 2018). 

 

3. 

Muitas [...] em especial para as crianças com deficiência a tecnologia é essencial para 

o desenvolvimento intelectual e motora. [...] Vejo a tecnologia como um auxílio 

à aprendizagem. (ENTREVISTADA Nº 3, 2018). 

 
 

4. 

As aulas se tornam mais atrativas e facilita a aprendizagem [...] têm crianças que 

são hiperativas, não conseguem acompanhar as aulas mas quando estão na frente 

do computador, na tela, elas conseguem digitar algumas palavrinhas, fazer a leitura. 

(ENTREVISTADA Nº 4, 2018) 

5 Torna as aulas mais atrativas e interessantes. (ENTREVISTADA Nº 5, 2018). 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador, a partir das entrevistas. 

 

 

De acordo com o quadro 2, os recursos tecnológicos tornam as aulas mais  interessantes 

e atrativas, motivam os alunos, auxiliam no desenvolvimento intelectual e  motor, em especial 

das crianças com algum tipo de deficiência. 

Segundo Tedesco (2004), as novas tecnologias digitais como ferramenta podem ser 

utilizadas como recurso que facilita o processo ensino-aprendizagem, contudo, a presença do 

professor continua sendo necessária. Dessa forma, mais uma vez evidencia-se a necessidade de 

capacitação dos professores, para que estes possam manusear adequadamente os recursos 

tecnológicos disponíveis na escola, favorecendo o processo de aprendizagem. 

Todavia, para que os recursos tecnológicos possam produzir efeitos positivos e de fato 

contribuir para a aprendizagem, são necessários investimentos tanto na capacitação dos 

professores quanto na aquisição e manutenção de equipamentos, bem como construção e 

melhoria de espaços apropriados para o uso das TICs, no caso, laboratórios de informática, salas 

de multimídia, dentre outros. 

O quadro 3 mostra os principais investimentos da escola pesquisada em recursos 

tecnológicos. 
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Categoria 3 – Investimentos da escola em recursos tecnológicos 
 

 
1. 

 
Sim 

A escola recebeu alguns equipamentos tecnológicos: Computador, lousa 

digital e ofereceu oportunidades para participarmos de um curso para 

operacionalizar a lousa digital mas tudo muito superficial. (ENTREVISTADA 
Nº 1, 2018). 

 

2. 

 

Muito 

Pouco 

 

[...] Temos Lousa digital e fizemos capacitação para operacionalizá-la [...] 

mas aprendemos somente as operações básicas. Fiz informática básica. [...] 

mas faz mais de 15 anos. Tenho dificuldade pra lidar com toda essa 

modernidade. (ENTREVISTADA Nº 2, 2018). 

 

3. 

 

Sim 

Fizemos curso de capacitação, [...] Essa formação que nós fizemos foi 

o ponto de partida pra gente começar trabalhar num espaço diferenciado, com 

as crianças com deficiência [...] permite trabalhar as potencialidades. [...] tive 

aluno com paralisia cerebral que chegou a ler no computador [...] 

foi um leque de oportunidades [...] precisa ser mais valorizado. [...] as crianças 

gostam de pintar, jogar e ver vídeos. (ENTREVISTADA Nº 3, 2018). 

 
 

4. 

 

Sim Mas necessita de oferecer condições para utilizar as tecnologias 
disponíveis. [...] mais capacitações para os professores. (ENTREVISTAD 
Nº 4, 2018) 

 

5 
 

Muito 

Pouco 

[...] no meu caso a educação continuada foi mais voltada para 

a educação física [...] eles (alunos) gostam mais é de exercícios 

práticos, principalmente futebol. (ENTREVISTADA Nº 5, 2018). 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador, a partir das entrevistas. 

 
Segundo as entrevistadas, a escola pesquisada possui alguns poucos equipamentos de 

informática, dentre estes: computadores e lousas digitais, mas a capacitação para utilização 

deles não foi suficiente, para manuseá-los adequadamente. 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de mais investimentos na capacitação dos 

professores. Nesse sentido, Tajra (2007) salienta que os professores precisam ser capacitados, 

pois são a mola mestra para o sucesso de implantação das TICs no ambiente educacional. Em 

outras palavras, os professores são os principais atores do processo ensino aprendizagem, por 

isto precisam estar capacitados para utilizar as novas tecnologias na prática pedagógica, a favor 

do processo de aprendizagem dos alunos, visto que tais recursos podem facilitar a comunicação 

entre professor e aluno, conforme mostra o quadro 4. 
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Categoria 4 – Intermediação da tecnologia entre o professor e aluno 
 

 
1. 

 
Sim 

 

Por que motivam os alunos. (ENTREVISTADA Nº 1, 2018). 

 

2. 

 

Sim 

Por que incentivam os alunos, é novidade pra eles (alunos). 
(ENTREVISTADA Nº 2, 2018). 

3. 
 

Sim 

Principalmente os jogos. (ENTREVISTADA Nº 3, 2018). 

 
 

4. 

 

Sim 
Principalmente se houver condições apropriadas (laboratórios, capacitações, 

manutenção dos equipamentos). (ENTREVISTADA Nº 4, 2018) 

 

5 

 

Sim [...] cada vez mais cedo as crianças estão  utilizando  a tecnologia. 
[...] a tecnologia já chegou até na zona rural [...] auxilia a busca 

de informações, mas nem sempre produz conhecimentos. (ENTREVISTADA 

Nº 5, 2018). 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador, a partir das entrevistas. 

 
Na opinião das entrevistadas, os recursos tecnológicos facilitam a relação entre professor 

e aluno, isto por que auxiliam na busca de informações, incentivam e motivam o processo de 

ensino-aprendizagem. É novidade para eles, principalmente para os alunos das escolas rurais, 

onde os recursos tecnológicos são ainda mais limitados. 

Afirma a Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira que: 
 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da 

vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e 

metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona 

rural (LDB, Art. 28,1996). 

Desse modo, as escolas rurais têm assegurados os mesmos direitos que as escolas 

urbanas, mas, na prática os recursos, dentre estes os tecnológicos, são bastante limitados, o que 

inviabiliza sua incorporação na prática pedagógica, e faz com que a utilização destas 

ferramentas não seja uma tarefa fácil, mesmo sendo considerados importantes para o ensino, 

principalmente das disciplinas mais complexas, como por exemplo, a matemática. Lembrando 

que somente suprir as escolas com equipamentos de informática não é suficiente para 

potencializar a comunicação entre professor e alunos. 

Nas palavras de Libâneo (2010): 
 

Não basta que os professores disponham, na escola, dos meios de comunicação 

ou apenas saberem usá-los. É preciso que aprendam a elaborar e a intervir no 

processo comunicacional que se realiza entre professores e alunos por meio de 

mídias. (LIBÂNEO, 2010, p.20) 

Em outras palavras, mais que suprir as escolas com equipamentos de informática, é 
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necessário capacitar os educadores. 
 

O quadro 5 mostra a opinião das entrevistadas sobre os recursos tecnológicos para o 

ensino. 
 

Categoria 5 – Importância dos recursos tecnológicos no processo de ensino 

 
1. 

 
Sim 

As aulas ficam mais interessantes [...] os alunos ficam mais 

motivados. (ENTREVISTADA Nº 1, 2018). 

 

2. 

 

Sim 

O aluno já tem outro olhar [...] aqui na zona rural é uma coisa nova, desperta 

a curiosidade dos alunos. (ENTREVISTADA Nº 2, 2018). 

3. 
 

Sim 

É interessante [...] é o braço direito da educação. [...] mas, precisa capacitar 

melhor os educadores para utilizar esses recursos. (ENTREVISTADA Nº 3, 

2018). 

 
 

4. 

 

Sim 
Auxilia na busca de informações. [...] mas falta capacitação para os 

professores. (ENTREVISTADA Nº 4, 2018) 

 

5 
 

Sim 

Facilita a ampliação de conhecimentos. [...] falta mais recursos tecnológicos 

disponíveis para atender as demandas existentes. (ENTREVISTADA Nº 5, 

2018). 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador, a partir das entrevistas. 

 

Conforme observado no quadro acima, todas as entrevistadas consideram os recursos 

tecnológicos importantes para o ensino, isto porque, na concepção delas, tais recursos auxiliam 

na busca de informações, despertam a curiosidade dos alunos e facilitam a  ampliação de 

conhecimentos. No entanto, a maioria das entrevistadas reafirmou a necessidade de 

capacitações para os professores, na área de tecnologia da informação e comunicação. 

O quadro da categoria 6 mostra as principais dificuldades apontadas pelas entrevistadas. 

Categoria 6 – Principais dificuldades encontradas para o uso das TICs 
 

 
1. 

[...] Despreparo do professor. [...] falta de formação, oscilação da internet. 

(ENTREVISTADA Nº 1, 2018). 

 

2. 

Falta de manutenção dos equipamentos, falta de capacitação dos professores, 
poucos equipamentos tecnológicos disponíveis e internet lenta. (ENTREVISTADA Nº 

2018). 

 

3. 

Poucos equipamentos disponíveis (não atende todos os alunos), acesso limitado, 

capacitação dos professores insuficiente. (ENTREVISTADA Nº 3, 2018). 

 
 

4. 

Equipamentos tecnológicos disponíveis insuficientes para atender as demandas. 

(ENTREVISTADA Nº 4, 2018). 

 

5 
Poucos equipamentos disponíveis e falta de capacitação para os professores. 

(ENTREVISTADA Nº 5, 2018). 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador, a partir das entrevistas. 
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De acordo com o quadro da categoria 6, as principais dificuldades encontradas pelos 

professores para a utilização das TICs na sala de aula são: o despreparo do professor, devido à 

falta de formação (capacitação); oscilação e lentidão da internet; falta de manutenção dos 

equipamentos; quantidade insuficiente de equipamentos (computadores, lousas digitais, 

projetores) para atender à demanda existente. 

Nesse contexto, o censo da Educação Básica (2013) mostrou que o Brasil, naquele ano, 

tinha 190 mil escolas de ensino básico, das quais 150 mil eram públicas. O número de 

computadores nas escolas públicas já era insuficiente, além do que, além de serem instalados 

em locais inadequados ao uso pedagógico, a conexão à internet era de baixa velocidade. 

A mesma pesquisa apontou ainda que 48% das unidades públicas não tinham 

computadores para uso discente; 50,3% tinham acesso à internet e havia um computador para 

cada 34 alunos. A banda larga estava presente em 40,7% das unidades. E faltava capacitação 

aos professores para usar pedagogicamente as tecnologias dentro da sala de aula. 

Importante salientar que, visando ampliar a oferta de recursos tecnológicos nas escolas 

públicas, o Ministério de Educação e Cultura - MEC criou o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional - ProInfo, que leva computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais às 

escolas; o projeto "Um Computador por Aluno" - UCA, que distribui netbooks para os 

estudantes. Mais recentemente, a distribuição de tablets para os professores do ensino médio; o 

Programa Banda Larga nas Escolas – PBLE e o o Programa Nacional de Formação Continuada 

em Tecnologia Educacional - ProInfo Integrado, que orienta os educadores sobre o uso dessas 

tecnologias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Considerando que o uso dos recursos tecnológicos, de uma maneira geral, é uma 

realidade, estar capacitado para utilizá-los é uma necessidade. Desse modo, para que estes 

sejam, de fato, benéficos ao processo de aprendizagem é essencial que o educador saiba como 

dominar as tecnologias educacionais. 

Considerando que a maioria das escolas, inclusive as escolas da rede pública, estão já 

contam com equipamentos de informática, mesmo que em quantidades limitadas, é certo que o 

uso da informática e dos recursos tecnológicos pode potencializar o processo ensino 

aprendizagem. Mas isto não significa que tais recursos sejam os únicos responsáveis pelo 

processo, embora possam auxiliar o aluno a visualizar e internalizar os conceitos e conteúdos 

propostos. 

Existe uma demanda por capacitação na área de informática, para que os recursos 

tecnológicos sejam utilizados na aprendizagem, mediada pelas estratégias da informação e 

comunicação, apoiadas por estratégias e práticas pedagógicas contextualizadas. Na prática, a 

maioria das escolas, mesmo tendo à disposição de alunos e professores uma diversidade de 

tecnologias, encontra-se limitada na forma de conceber o uso dessas ferramentas em sala de 

aula, devido à falta de capacitação dos educadores. 

Tais constatações permitem concluir que ainda são muitas as dificuldades enfrentadas 

pelas escolas, em especial as escolas rurais, onde os equipamentos de informática geralmente 

são limitados, insuficientes para atender às demandas existentes. Além disso, a ausência de 

manutenção dos equipamentos, problemas técnicos como lentidão e oscilação de internet, 

somados à pouca ou nenhuma qualificação dos professores para utilizar os recursos 

tecnológicos disponíveis na escola, dificultam o uso adequado das TICS no processo ensino 

aprendizagem, carecendo de maiores investimentos, tanto em equipamentos quanto em 

capacitações. 
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APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

 

 
Prezado (a) Professor (a), 

 
 

A pesquisa intitulada “METODOLOGIAS INOVADORAS PARA A EDUCAÇÃO 

BÁSICA: UM OLHAR SOBRE O USO DA TECNOLOGIA EM SALA DE AULA”, 

realizada pelo pesquisador Ed Wilson Rodrigues Silva Júnior, possui como um dos métodos a 

aplicação de questionários. 

Dessa maneira, o objetivo deste questionário é traçar o perfil dos participantes da 

pesquisa, bem como verificar seus gostos, preferências e práticas. 

A sua colaboração preenchendo este questionário será de grande valia para o êxito da 

pesquisa e para o aprimoramento das questões educacionais voltadas para as tecnologias da 

informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem. 

1. Sexo: 

Feminino Masculino Não declarar 
 

 
2. Idade:  

Até 24 anos. De 25 a 29 anos De 30 a 39 anos 

De 40 a 49 anos. De 40 a 49 anos. De 50 a 54 anos 

De 55 ou mais.   

 

 

3. Indique a modalidade de curso de Pós-Graduação de mais alta titulação que possui: 

Especialização Mestrado Doutorado 

Pós-Doutorado Nunca completei curso de Pós-Graduação 

 
 

4. Indique utilizando a escala abaixo como você considera seu nível de domínio em 

recursos tecnológicos que podem ser utilizados em sala de aula, onde de 1 a 4 

(mínimo), de 5 a 7 (médio) e de 8 a 10 (alto): 

De 1 a 4 De 5 a 7 De 8 a 10 

 

 

5. Você utiliza recursos tecnológicos em sala de aula? 

1 - ( ) Sim 2 - ( ) Não 
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Se sim, mencione quais tipos de recursos? 
 

 

 

 

6. Qual a contribuição que o uso de recursos tecnológicos traz para aprendizagem? 
 

 

 

 

 

7. A escola onde você trabalha investe nesses tipos de recursos tecnológicos? 

1- ( ) Sim 2 - ( ) Não 

Se sim, quais tipos de recursos? 
 

 

 

 

8. Você acha que com o uso dos recursos tecnológicos a comunicação entre o professor e o 

aluno é facilitada? 

1 - ( ) Sim 2 - ( ) Não 3 - ( ) Um pouco 

Por quê? 
 

 

 

 

 

 

9. Você considera o uso de recursos tecnológicos importante para o ensino? 

1- ( ) Sim 2 - ( ) Não 3 - ( ) Um pouco 

Por quê? 
 

 

 

 

 

10. O que não poderia ser feito sem esse tipo de tecnologia? 
 

 

 

  _ 


