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Introdução

Muito já se tem avançado em termos das discussões 
sobre a tecnologia educacional. Aos poucos, os 
docentes começam a perceber que a tecnologia não está 
competindo com os papéis do professor, a ponto de 
substituir a prática docente, como se pensava, 
equivocadamente, no início da popularização das 
contribuições tecnológicas. Pelo contrário, os meios 
tecnológicos estão auxiliando o trabalho dos docentes 
na organização de aulas, gerenciamento de atividades 
de ensino e pesquisa, planejamento, elaboração de 
projetos didáticos, além de outras ações didático-
pedagógicas. No âmbito escolar, o computador tem se 
destacado como importante recurso tecnológico que 
pode apresentar contribuições significativas no 
processo de aprendizagem dos educandos.
    Na escola, os computadores são ferramentas 
relevantes na motivação dos alunos, tendo em vista os 
desafios dos docentes, no sentido de dinamizar as aulas 
e contribuir para a construção de aprendizagens 
significativas. Na era da cibercultura, vivemos o 
crescimento do ciberespaço, ou seja, “espaço de 
comunicação aberto pela interconexão mundial dos 
computadores e das memórias dos computadores”
(LÉVY, 1999, p. 92). No mundo dinâmico da 
cibercultura, as tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) começam a provocar mudanças 
significativas nas relações entre docentes e discentes, 
bem como nas maneiras de ensinar e aprender, 
ancoradas no processo de revolução tecnológica. O 
mundo digital, marcado pela superabundância de 
informações e pela rapidez nas trocas interativas entre 
os usuários da Internet, por exemplo, tornou-se mais 
atrativo que o espaço fechado e limitado de sala de 
aula. O universo da web torna-se ilimitado e os alunos, 
no papel de usuários da Internet, percebem a 
potencialidade significativa das novas tecnologias em 
diversos campos do conhecimento. 
    Na maior parte das vezes, acredita-se que as 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) têm 

despertado demasiadamente o interesse dos alunos, o que 
parece tornar difícil para os docentes atrair a atenção dos 
discentes durante as aulas. Enquanto os professores estão 
ministrando aulas, ainda conforme esquemas tradicionais 
de ensino, os alunos aprendem de forma dinâmica e 
desenvolvem novos estilos de aprendizagem nos domínios 
do universo on-line. Fascinados pela cultura de imagens, 
pela convergência digital, além de imersos nas redes 
digitais de relacionamentos, como orkuts, twitters, bem 
como cada vez mais dependentes dos modernos celulares 
que fotografam, filmam, enviam torpedos, além de vários 
outros recursos, os alunos mostram-se, em alguns 
momentos, desmotivados diante de aulas pouco dinâmicas 
e ainda tradicionais.

A proliferação de comunidades virtuais e as novas 
formas de interação mediadas eletronicamente (chat, chat
vídeo, webconferência, entre outras) promovem a 
ampliação da inteligência coletiva. No campo da educação, 
a inteligência coletiva consolida-se com a prática da 
aprendizagem colaborativa (LÉVY, 1999, p.171), na qual 
novas competências surgem para orientar professores e 
alunos na construção e reconstrução do conhecimento fora 
e dentro da instituição escolar. A cibercultura é 
extremamente dinâmica e a escola precisa refletir esse 
dinamismo, inovando nas técnicas de ensino e 
aprendizagem.                                                      

Nesse cenário, as discussões sobre a tecnologia 
educacional reforçam a importância do uso dos 
computadores para motivar as relações dos discentes com 
os processos de aprendizagem. Os computadores assumem 
papel especial, considerando a utilização didático-
pedagógica por parte dos professores. Neste artigo, 
pretende-se discutir o papel do computador no contexto 
educacional, visando redimensionar as discussões sobre a 
tecnologia educacional.

Material e Métodos

A pesquisa apresenta um caráter predominantemente 
teórico, privilegiando uma revisão da literatura sobre o 
tema em foco. Neste trabalho, refletimos sobre o uso do 
computador na educação, visando ampliar o debate sobre a 



inserção das tecnologias no contexto escolar. Pesquisas 
em meio impresso e eletrônico foram realizadas no 
sentido de desenvolver um aporte teórico com base na 
temática ora proposta.

Resultados

No início do ano de 2009, visitamos uma escola 
pública da rede estadual, localizada na região 
metropolitana do Recife. Nessa escola, realizamos uma 
entrevista com 5 (cinco) professores e 5 (cinco) alunos 
de ensino fundamental e médio de uma escola pública 
da cidade do Recife, com o objetivo de investigar as 
relações entre tecnologia e educação, priorizando-se a 
utilização do computador como ferramenta importante 
no processo de ensino-aprendizagem.

Foram realizados alguns questionamentos em relação
aos alunos, a fim de observar concepções subjacentes 
em relação ao uso da tecnologia na educação. Nesse 
sentido, foram realizados alguns questionamentos, tais 
como: se os discentes sabiam usar o computador, como 
eles utilizavam a tecnologia e quais as expectativas em 
relação ao uso dos computadores no processo de 
ensino-aprendizagem. Além disso, questionamos aos 
alunos se os professores utilizavam algum recurso
tecnológico para auxiliar e apoiar didaticamente as 
aulas.

No tocante aos docentes, pretendíamos observar as 
estratégias que eram utilizadas para inserir a tecnologia 
como recurso didático-pedagógico, visando à 
motivação dos alunos ao processo de ensino-
aprendizagem. 

Constatamos o interesse dos alunos em aprender a 
usar o computador e usufruir do laboratório de 
informática disponível na escola pesquisada. 
Constatamos que a escola pesquisada tem laboratório 
de informática, mas não utiliza adequadamente tal 
laboratório para dinamizar as aulas e estimular a 
aprendizagem dos alunos. Na maior parta das vezes, o 
laboratório encontra-se fechado e quando está em 
funcionamento, não dispõe de um quantitativo razoável 
para que o trabalho dos docentes com os recursos 
tecnológicos seja realizado de modo eficaz. 

Em relação às entrevistas com os docentes, 
constatamos que os professores abordaram a 
familiaridade com os computadores. No entanto, os 
docentes apontaram que os computadores não são 
utilizados nas aulas como recursos didáticos, em 
virtude de a escola não desenvolver um planejamento 
para a implementação da tecnologia educacional. 

Discussão

Observamos notadamente que os computadores 
chegaram às escolas sem um adequado planejamento 
de políticas públicas voltadas à inclusão digital de 
professores e alunos. A inclusão digital implica, 
necessariamente, o domínio da tecnologia da 
informação e comunicação (TIC), ou seja, 
computadores, softwares, Internet, e-mail, e-books, e-
learning, e-commerce, entre outros recursos e serviços 

disponibilizados na web. Não basta apenas o indivíduo ter 
acesso ao computador, mas é preciso educar os sujeitos 
para as práticas sociais de usos do aparato tecnológico, 
investindo-se em uma educação para o mundo digital.

Considerando a motivação para se investir na inclusão 
digital de docentes e discentes, nota-se que os 
computadores entraram em cena nas escolas, mas nem 
sempre são utilizados de forma crítica, tendo em vista a 
necessidade de ainda se repensarem propostas de projetos e 
planejamentos para a utilização adequada dos 
computadores com fins pedagógicos. Assim, a inserção dos 
computadores nas escolas nem sempre tem ocorrido de 
forma adequada.

Nota-se frequentemente que laboratórios equipados com 
computadores de última geração são, muitas vezes, 
subutilizados nas escolas, principalmente considerando-se o 
contexto público de ensino, devido à ausência de 
profissionais aptos ao uso dos recursos tecnológicos de 
forma crítica e planejada. Observa-se ainda que muitos 
professores utilizam os computadores passivamente, 
mantendo aulas tradicionais e priorizando o computador 
não como meio facilitador do processo de ensino-
aprendizagem, mas como um fim em si mesmo. Com base 
em uma abordagem tradicional, se o computador não 
funciona, o professor acha que não tem condições de dar 
aulas, como se a máquina fosse capaz de substituí-lo. Os 
alunos, por sua vez, vão copiando e colando textos da 
Internet, sem orientações para a realização de pesquisas e a 
exploração das ferramentas que o computador pode 
proporcionar. Assim, a superficialidade no acesso à 
informação disponível no “turbilhão digital” da Internet 
começa a se destacar, já que as relações entre docentes, 
discentes e tecnologias parece que vão se desenvolvendo de 
modo pouco crítico.

O conhecimento das múltiplas potencialidades da
tecnologia educacional é importante para que o professor
consiga se apropriar criticamente dos recursos 
tecnológicos.

Segundo Leite (2009, p. 15):
“Ao trabalhar com os princípios da TE, o 

professor estará criando condições para que o 
aluno, em contato crítico com as tecnologias 
da/na escola, consiga lidar com as tecnologias 
da sociedade sem ser por elas dominado. Este 
tipo de trabalho será facilitado na medida em 
que o professor se apropriar do saber relativo 
às tecnologias, tanto em termos de valoração e 
conscientização de sua utilização (por que e 
para que utilizá-las), quanto em termos de 
conhecimentos técnicos (como utilizá-las de 
acordo com as suas características) e de 
conhecimento pedagógico (como integrá-las ao 
processo educativo)”.

Como se pode notar, não basta apenas o indivíduo ter 
acesso ao computador, mas é preciso educar os sujeitos 
para os usos críticos da tecnologia, investindo-se em uma 
educação para o mundo digital. Esse é o papel da escola: 
contribuir para a formação de sujeitos críticos, cidadãos 
conscientes de seus direitos e deveres no mundo 
globalizado e tecnológico em que vivemos. Certamente, 



esse é um dos grandes desafios da educação na era da 
cibercultura, ou seja, é preciso dominar as novas 
tecnologias, sem se deixar dominar. 

Segundo Kenski (2008, pp. 43-44), educação e 
tecnologias são indissociáveis. Segundo a autora, 
“usamos muitos tipos de tecnologias para aprender e 
saber mais e precisamos da educação para aprender e
saber mais sobre tecnologias”.

A utilização adequada do computador na educação 
é de fundamental importância para que se obtenha um 
melhor resultado no processo de ensino-aprendizagem.
Os computadores precisam ser abordados em sala de 
aula como recursos para auxiliar os professores na 
prática pedagógica. Devemos considerar que, sozinhos,
os computadores não passam de simples máquinas, ou 
seja, só podem se tornar úteis com a ajuda de um bom 
especialista, neste caso, os professores.

A utilização do computador como ferramenta 
educacional é importante para a inovação nas 
estratégias e técnicas de ensino mediadas pela 
tecnologia. O professor revela-se como peça principal 
nesse contexto, porém, ele deve se despir dos 
preconceitos e agir de modo criativo diante de certas 
situações para driblar as dificuldades que, de fato, não 
são poucas. Conforme Moran (In: MORAN, 
MASETTO, BEHRENS, 2006, p. 30), o professor, 
com acesso a tecnologias, deve assumir o papel de um 
orientador do processo de aprendizagem, integrando de 
forma equilibrada a orientação intelectual, a emocional 
e a gerencial. Assim, o papel do professor na mediação 
pedagógica, integrando os alunos criticamente ao 
universo tecnológico, é fundamental para que se 
concretize o ideal da escola como instituição 
responsável pela formação de sujeitos críticos. Como 
bem afirmam Sampaio e Leite (1999, p. 19), “é 
necessário que professores e alunos conheçam, 
interpretem, utilizem, reflitam e dominem criticamente 
a tecnologia para não serem por ela dominados”.

Na maior parte das vezes, a tecnologia é abordada na 
escola sem planejamentos eficientes que promovam 
uma educação qualitativa para o mundo digital. Como 
exemplo, muitas escolas preocupam-se
predominantemente com a infraestrutura dos 
laboratórios, mas esquecem de ampliar suas ações 
voltadas ao planejamento e à formação continuada dos 
docentes para que a tecnologia seja trabalhada com 
base em modelos pedagógicos que priorizem a 
criticidade e a interatividade, eixos norteadores para 
uma educação transformadora. 

Nas escolas, quando, por exemplo, são 
implementados laboratórios de informática, buscando 
promover a inclusão digital, é preciso considerar alguns 
aspectos, tais como: infraestrutura adequada para 
utilização dos computadores, contexto sociocultural 
dos discentes e docentes que precisam se apropriar 
criticamente dos recursos tecnológicos, formação e 
treinamento profissional dos docentes, com 
participação de especialistas na utilização da tecnologia 
com fins pedagógicos. Assim, apenas inserir o 
computador na escola não é condição suficiente para o 

processo de inclusão digital, é preciso considerar vários 
fatores no sentido de permitir as relações dialógicas entre o 
homem e máquina, tendo em vista a construção de 
aprendizagens críticas.

Desse modo, a formação continuada dos profissionais 
que trabalham com a tecnologia educacional é fator tão 
importante quanto ao incremento dos laboratórios de 
informática. A formação e a qualificação profissional são 
eixos norteadores do processo de inserção da tecnologia na 
escola. É preciso, assim, ampliar os investimentos na 
formação continuada dos professores, pois são estes 
profissionais responsáveis por mediar e dinamizar os fluxos 
de aprendizagem, interagindo com os educandos e 
facilitando também as interações com os recursos 
tecnológicos. 

Considerações Finais
A inserção dos computadores na escola não tem sido 

adequada, na maioria das vezes, porque, ainda não se tem 
modificado o pensamento dos professores, em relação ao 
modelo de ensino. Atualmente, muitas escolas ainda estão 
baseadas em modelos e abordagens tradicionais da
educação, priorizando a figura do professor como aquele 
que detém o conhecimento. Não se pode abordar o 
processo dialógico de ensino-aprendizagem, considerando
a passividade do aluno e o professor como mero 
transmissor de informações. As abordagens 
sociointeracionistas precisam ser amplamente consideradas, 
tendo em vista as relações dinâmicas que os apreendentes 
desenvolvem com os objetos de aprendizagem.  No 
processo de mediação pedagógica, tais abordagens podem 
revelar contribuições significativas, aproximando os alunos 
e envolvendo-os nos processos de aprendizagem.

Na ótica freireana, por exemplo, o uso da tecnologia 
está imbuído das funções ideológicas, sociais, históricas, 
políticas e culturais (FREIRE, 2002). Portanto, o processo 
de ensino-aprendizagem a partir dos recursos tecnológicos 
deverá estar ancorado na leitura crítica de mundo, visando 
à possibilidade de se construir uma educação para 
autonomia e transformação social. A interação homem-
mundo-máquina deverá ser dialógica, investindo-se em 
propostas de educação para inclusão social e inclusão 
digital a serviço da emancipação e não do processo de 
alienação e de massificação cultural.
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