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RESUMO 
 
A proposta deste trabalho é contribuir com a 
educação promovendo um debate que se vem 
desenvolvendo em volta do papel da natureza 
da tecnologia para a educação. No 
entrelaçamento de conceitos complexos, o 
resultado final pretendido será um marco de 
compreensão para a vinculação entre ética e 
cidadania, de um lado, e educação de outro, 
com propósito de serviço para a inclusão do 
indivíduo na sociedade em seu contexto geral 
tendo como ferramenta a educação. 
Compreender como funciona a tecnologia no 
ato da educação, possibilitando: um ensino 
melhor, formação continuada, ambiente de 
trabalho, entre outros. Quando o professor 
conhece o significado que tem a tecnologia, a 
educação ganha cada vez mais qualidade, 
pois está trazendo para a educação a 
evolução que nela consiste hoje, a educação 
passou e passa; por vários processos de 
construção, todos os dias há um novo 
progresso nos meios de comunicação e 
linguagem tecnológica entre outros avanços, 
sempre em prol de uma educação melhor, no 
sentido de formar cada vez mais 
alunos/cidadãos aptos a atuarem no mercado 
de trabalho. Para que se tenha um ganho na 
qualidade da educação se faz necessário por 
parte do professor conhecer o processo de 
aprendizagem que nos apresenta a era 
informacional como um sistema formado por 
um conjunto de elementos que favorecem a 
compreensão, a educação e o conhecimento 
apresentando os pontos essenciais para este 
conjunto. Neste contexto vislumbraremos que, 
essa nova forma de educar, comunicar e 
informar promova um diálogo, inclusão e uso 
em todos os aspectos da sociedade. 
 
 
Palavras chave: desafio da educação. 
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RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo es contribuir a la 
promoción de la educación de un debate que se 
ha desarrollado en torno a la función de la 
naturaleza de la tecnología para la educación. En 
el cruce de conceptos complejos, el resultado 
final deseado será un hito de la comprensión de 
la relación entre la ética y la ciudadanía, por un 
lado, y la educación en el otro, con el propósito de 
servicio para la inclusión del individuo en la 
sociedad en un contexto general tomando como 
herramienta de la educación. Entender cómo 
funciona la tecnología en el acto de la educación, 
lo que permite: una mejor educación, la formación 
continua, ambiente de trabajo, entre otros. 
Cuando el maestro conoce el significado que 
tiene la tecnología, la educación es cada vez más 
calidad, como es llevar la educación a la 
evolución que es hoy en día, la educación ha 
pasado y pasa; para diversos procesos de 
construcción, todos los días hay un nuevo 
progreso en los medios de comunicación y 
lenguaje tecnológico entre otros avances, siempre 
a favor de una mejor educación, con el fin de 
capacitar a cada vez más estudiantes / 
ciudadanos capaces de actuar en el mercado 
laboral. Para tener una ganancia en la calidad de 
la educación es necesario que el maestro sepa el 
proceso de aprendizaje que nos muestra la era de 
la información como un sistema formado por un 
conjunto de elementos que promuevan la 
comprensión, la educación y el conocimiento de 
presentar los puntos esenciales para este 
conjunto. La vista de captura en este contexto 
que esta nueva forma de educar, comunicar e 
informar promover el diálogo, la inclusión y el uso 
en todos los aspectos de la sociedad. 
 
 
keywords: educación reto. La tecnología en la 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo contribuir para a formação do professor do ensino 

fundamental, médio e superior, apresentando a relevância e necessidades de apropriar-se das ferramentas 

tecnológicas educacionais no desenvolvimento do seu mister, contribuindo assim para a sua qualificação.A 

era da tecnologia da Informação nos leva a participar da exaltação do uso da internet e outros meios de 

comunicação, pesquisa e conhecimento inaugurando uma nova era da comunicação e aprendizado entre os 

povos. 

Para Resende (2005, p. 4), “a interação entre pares permeada pela linguagem (humana e da 

máquina), potencializa o desempenho intelectual [...]”. Essa perspectiva favorece a construção de 

conhecimentos, saberes, ideias em varias épocas da história, principalmente se levarmos em consideração 

que a humanidade está sempre aprimorando o conhecimento e uso de ferramentas para sua própria 

existência.  

Neste contexto, essa nova forma de educar, comunicar e informar promove um diálogo entre as 

comunidades e culturas diferentes promovendo sua inclusão e uso em todos os aspectos da 

sociedade,desta forma se evidenciando uma necessidade em despertar e qualificar professores, que em 

alguns casos há um grande abismo no conhecimento e manuseio da tecnologia no desenvolvimento e 

prática educacional na construção do conhecimento para a aprendizagem de crianças, jovens e adultos da 

era informacional. 

O termo informacional indica o atributo de uma forma especifica de organização social em que a 

geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais de 

produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico. O emprego 

dos termos sociedade informacional e economia informacional tenta uma caracterização mais precisa das 

transformações atuais, além da sensata observação de que a informação e os conhecimentos são 

importantes para nossas sociedades (SANTOS e SCHNEIDER, 2014). 

Para Soek e Haracemiv (2008), a era informacional caracteriza um processo pelo qual sujeitos e 

comunidades são imbricados, uma vez oferecido o acesso a todas as possibilidades de conhecimento 

disponíveis na rede, além de garantir um lugar de fala onde possa dizer de si mesmo, utilizando da base no 

conhecimento adquirido e promovendo sua própria inclusão na sociedade informacional, em que se situam, 

de um lado, a relação presencial professor-aluno, e, de outro, a educação autodidata, aberta, em que o 

aluno não precisa da ajuda do professor. 

As possibilidadestecnológicas nos levam a refletir sobre as constantes ocorrências quanto à 

inclusão social e informacional, assegurando-nos o entendimento de que esta máxima é uma construção 

inerente desse século, significando então que o "cidadão" do século XXI, entre outras coisas, deve 

considerar esse novo fator de cidadania, que são as habilidades tecnológicas em sua vida. E que, constitui 

uma questão sine qua non no ato de oferecer essa oportunidade a todos os docentes, ou seja, o professor 

tem o direito a está inclusão, e ser participante ativo neste novo processo informacional. 

Espera-se no desenvolvimento deste trabalho responder as inquietações que deram origens a 

uma obrigação imprescindível de repostas para as seguintes perguntas:Qual a necessidade da tecnologia 
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no processo de formação e desenvolvimento daeducação? Qual o papel do professor no desenvolvimento 

tecnológico para a educação? 

A necessidade da pesquisa é uma atividade cientifica, na qual descobrimos a realidade partindo 

do pressuposto que não é desvendada na superfície e nem o que aparenta à primeira vista. Mas, é um 

fenômeno de aproximações sucessivas e nunca esgotado, não sendo uma situação definitiva, diante da 

qual já não haveria o que descobrir. 

Conforme contextualizado nos escritos de Lakatos e Marcones (2007), o trabalho desenvolvido foi 

pesquisa qualitativa e bibliográfica, predominando o emprego de informações provenientes de material 

gráficos e informatizados (internet) disponibilizados e encontrados na literatura concernente ao tema, que 

vem a ser baseado em textos, ou seja, ao se coletar dados produzem-se textos que nas diferentes técnicas 

de analise são interpretados nos sentidos das palavras. 

 

2. ERA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

 

É notório dizer que devemos ampliar continuamente esforços para alicerçar a inserção do país na 

era da informação. O Ministério das Comunicações também demonstrou sua preocupação com a apartheid 

digital. Contexto disso foi o lançamento do Programa Educação que, segundo o governo na época, teria 

como objetivo democratizar o acesso a Web em todo o território Brasileiro. O projeto previa que, até o fim do 

ano de 2002, 13 mil escolas públicas estivessem ligadas e utilizando a internet em grande escala. Conclui-

se que a meta foi atingir milhões de alunos do ensino fundamental, médio e superior, além de centros de 

ensino profissionalizantes.  

A evolução humana deste Séc. XXI necessita de esclarecimento sobre a importância e a 

necessidade de manter o aprimoramento crescente do indivíduo em sua prática do dia a dia no uso e 

domínio da tecnologia da informação para a educação (LIMA, 2001). 

A humanidade, paulatinamente, está mudando o seu modo de atuar empírico e caprichoso por um 

atuar com base em causa e efeito, auxiliando-se de instrumentos que tornem a sua ação mais produtiva, 

econômica e eficiente. 

Para Silva e Mendanha (2014), os recursos didáticos, sejam eles eletrônicos, mecânicos, virtuais 

que estão relacionados à prática de ensino e de aprendizagem favorecem uma educação mais interativa, 

lúdica e construtiva. 

Compreendemos que a tecnologia no modelo educacional existente deva ser interpretada como 

aplicação da ciência na educação, no seu planejamento, execução e avaliação, implicando ou não, em uso 

de instrumentos ou máquinas. Assim desse modo, modificações são desejadas no comportamento do 

professor e educando, afim de que seja cada vez mais, aperfeiçoado o funcionamento do processo na 

educação. 

A tecnologia na educação poderá funcionar como um sistema, ou seja, um conjunto estruturado e 

interligado de vários elementos, agindo e interagindo uns sobre os outros e produzindo, por intermédio de 

uma avaliação da aprendizagem, sinais que indicam o apropriado ou inapropriado funcionamento de parte 

ou de todo o sistema, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que possam ser detectado. 

 

3. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A EDUCAÇÃO 
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Para Altoé e Silva (2005, p. 5), revolucionando o mundo tecnológico.  

 

A primeira possibilidade para construir um computador ocorreu em 1951, resultando em uma máquina 
denominada UNIVAC 1. Em 1946, o exército americano patrocinou o desenvolvimento do ENIAC 
(Calculadora e Integrador Numérico Eletrônico), o qual pesava 30 toneladas, possuía 70.000 resistores, 
18.000 válvulas a vácuo e foi construído sobre estruturas metálicas com 2,75 metros de altura. Quando 
acionado, o consumo de energia fez com que as luzes da Cidade de Filadélfia piscassem. A introdução 
do que conhecemos por computador foi concretizada pela IBM em 1981, com o Computador Pessoal 
(PC). 

 

Segundo o mesmo autor (ob, loc. cit), criado para a pesquisa espacial, seu uso foi ampliado para 

estudos meteorológicos a partir dos anos 60, o Sputinik russo foi o primeiro satélite lançado no espaço, em 

1957. Em 1962, os Estados Unidos lançam no espaço o primeiro satélite de comunicação batizado pelo 

nome de Telstar. Devido aos satélites podemos acessar a internet por meio de computadores sem fio. 

A tecnologia vem evoluindo de forma acelerada com o objetivo de facilitar nossa vida e torná-la 

mais prática e satisfatória, hoje falamos em nanotecnologia, vida fora da terra, diferentes formas de 

sobrevivência, tudo em vantagem da nossasobrevivência e benefício.Com a tecnologia o ser humano 

conseguiu clonar animais e alguns falam da possibilidade de clonar humanos, outras pesquisas e estudos 

são realizados para a substituição do petróleo, como é o caso do Biodiesel e dos carros elétricos que já são 

realidades, entre outras tecnologias. 

Em um texto publicado no Portal Educação (2013) afirma que as tecnologias educativas, como 

campo de estudo e como disciplina acadêmica tem seu desenvolvimento a partir da própria pesquisa e 

possibilidades para a educação. Assim, a psicologia da aprendizagem vai sendo incorporada como campo 

de estudo dos currículos de tecnologia educacional. As grandes mudanças oriundas foram na forma de 

novos paradigmas de aprendizagem que terão grande influência no desenvolvimento da tecnologia como 

disciplina dos currículos pedagógicos. 

O desenvolvimento na informática a partir da consolidaçãoe utilização dos computadores com 

finalidade educacional, especificamente em aplicações como ensino assistido por computador (EAC). Com 

o advento dos computadores pessoais, esta opção torna-se universal e uma grande possibilidade, 

alicerçada sob a concepção de ensino individualizado.  

Nesta área, o projeto de programas sob uma concepção formativa, é chave para concretizar tais 

contingências. Entretanto, nos encontramos perante a primeira geração de programas com um enfoque do 

apoio lógico-educativo fundamentado no modelo associacionista que recupera os conceitos do ensino 

programado e das máquinas de ensinar (SANCHO, 1988). 

Para Banhara (2008, p. 5), entre os recursos que possibilitam e auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem, salientam-se os aplicativos de programas para produção de textos, planilhas, gráfico, Movie 

Maker e apresentações de trabalhos (Word, Excel e PowerPoint), TV por satélite, vídeo aulas, impressos, 

videoconferência, telefonia fixa e/ou móvel, jogos educativos e a internet com uma gama imensa de 

possibilidades (pesquisas, correio eletrônico, chats, teleconferências e hipertextos).  

Uma das maiores contribuições da tecnologia para a educação contemporânea pode ser o fato de 

provocar, no contexto escolar, o questionamento dos métodos e processos de ensino utilizados. 
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Segundo Nérici (1973), os educadores apresentam receios em relação às novas tecnologias, 

principalmente no seu uso e dependência para o processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, as 

tecnologias precisam ser utilizadas como um dos meios, ao invés de apenas serem colocadas como única 

alternativa. 

O educador quando preparado adequadamente, para fazer uso dos recursos tecnológicos, é 

capaz de trabalhar o conhecimento científico de forma mais atraente para o aluno possibilitando um maior 

envolvimento. O planejamento didático não é deixado de lado, muito pelo contrário. Dessa forma, o 

educador pode se dedicar “mais ao processo de ensino-aprendizagem e de mais assistência individualizada 

e grupal ao educando” (NÉRICI, 1973, p. 10.). 

Segundo Demo (2009, p.59) “muitos docentes não possuem a mínima fluência tecnológica”. Os 

educadores tiveram sua formação em determinadas áreas de conhecimento nas quais estão aptos ao 

ensino, porém alguns ainda não possuem as habilidades necessárias para construir, trabalharos 

conhecimentos, os conteúdos por meio de recursos tecnológicos da educação à distância, que necessitam 

de uma requalificação adequada para o emprego de determinadas ferramentas de ensino. 

Percebemos que as organizações que deveriam investir na formação dos educadores, ainda 

utilizam seus recursos tecnológicos com restrições, não incentivando o profissional para uma formação mais 

especializada. Além dos fatos que envolvem os educadores que trabalham com aulas de informática e 

outros aspectos tecnológicos relacionados aos alunos que não são aproveitados pela escola, muitas vezes 

ficando apenas no básico operacional. O emprego de tanta tecnologia está sendo aproveitada de forma 

inadequada, tira o foco do conteúdo da aula para assuntos de interesses individuais, como por exemplo, as 

redes sociais, mídias interativas e não ensina como utilizar as ferramentas tecnológicas para aprimorar os 

conhecimentos trabalhados nas aulas, dependendo da turma, trabalhar gráficos, tabelas, fórmulas, edição 

de texto, desenho etc. 

Outro grande problema a ser observado é que muitos pesquisadores vem se desestimulando 

quando da publicação de novos conteúdos, pois a reprodução sem autorização autoral está gerando 

complexidade, haja vista que as informações estão amplamente divulgadas por meio da internet. E com o 

“copiar – colar”é notório que muitos alunos deixam de desenvolver e defender um raciocínio próprio para se 

apoderar de informações construídas por outros e assim elaborar suas atividades.  

Quando se reporta aos aspectos positivos, Sancho (1998) indica, de forma objetiva que a 

aplicação das tecnologias na educação apresenta vantagens no que se refere à redução do tempo de 

aprendizagem; do custo da aquisição das informações, após o acesso ao computador; da afinidade criada 

por meio do contato pessoal estabelecido entre o professor e aluno via mensagens institucionais; da 

coerência das instruções, haja vista que as mesmas são constantes, mesmo que muitas vezes 

individualizada; do domínio da própria aprendizagem, entre alternativas diversas de interação voltada a 

desenvolver o conhecimento. 

O aluno tem a oportunidade de aprofundar-se no conteúdo de maior interesse, possibilitando uma 

maior retenção de conhecimento; do aumento da motivação e consequentemente um maior envolvimento 

na realização das atividades curriculares; da acessibilidade dos conteúdos de forma igualitária; da 

aprendizagem estimulante fazendo com que o aluno deixe de ser um sujeito passivo para ser determinante 

na busca de novos conhecimentos. 
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A evolução recente das tecnologias em prol de uma educação modifica tanto as relações na 

sociedade como as noções de espaço e tempo. Se antes levávamos dias ou até semanas para sermos 

informados de eventos distantes, hoje podemos ter a informação de forma interativa e quase instantânea. 

Essa realidade possibilita a ampliação do conhecimento e, ao mesmo tempo, cria outras preocupações 

como a possibilidade da diminuição da privacidade e o excesso de informação (BANHARA, 2008, passim). 

O advento da tecnologia à educação deve levar professores e alunos a refletir de forma crítica 

sobre as implicações do avanço da tecnologia sobre a vida das pessoas no mundo contemporâneo. 

A tecnologia na educação pode ou não implicar no uso dos recursos tecnológicos, mas implica em 

considerar a educação como um processo científico que necessita funcionar (NÉRICI, 1973, p.19). Assim, 

uma formação onde o aluno atua de forma individualizada ou com colegas, sem a devida e constante 

orientação do docente, o papel da qualificação do professor é essencial e capaz de determinar o sucesso 

ou fracasso da metodologia usada. 

A formação do professor deve prover condições para que ele insira o aprendizado e a experiência 

vivida durante a sua formação para a sua realidade de sala de aula virtual ou não, compatibilizando as 

necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir; construindo e integrando 

a metodologia na sua prática pedagógica e seja capaz de superar barreiras de ordem administrativa e 

pedagógica. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerar a necessidade de reinventar a educação é urgente, atribuindo o compromisso da 

educação de educar e a educação de instruir, promovendo uma educação para uma sociedade em 

mudanças, e, sobretudo para que se desempenhem novos papéis em uma sociedade que se renova, 

tornando os indivíduos os próprios conscientes da reforma social e educacional, para que se possa atender 

às novas e crescentes exigências do homem tecnológico emergente. 

A contribuição da tecnologia da informação nos leva a refletir sobre as constantes ocorrências 

quanto à inclusão ao conhecimento e a informação, que está cada vez mais presente na vida do cidadão na 

sociedade atual, entre outras coisas, deve considerar esse novo fator de cidadania, que é a inclusão da TI 

em sua vida. E que constitui uma questão ética no ato de oferecer essa oportunidade a todos por meio do 

processo educacional, ou seja, o indivíduo tem o direito a esta ferramenta de inclusão, como participante 

ativo neste novo processo, sendo este direito estendido a todos. 

Com o advento da tecnologia adentrando na educação, muita coisa mudou, provocando grandes 

alterações nas formas de ensinar. As tecnologias interativas não deixarão mais a educação. Apresenta hoje 

não mais como uma tendência, mas, como realidade. 

A importância do professor não perderá seu papel na sociedade da tecnologia não poderá 

sozinha, assumir a educação, pois educação se faz com gente, não com máquina, porém, o docente 

precisa adaptar-se com as tecnologias em prol da educação, fazendo com que as mesmas estejam ao seu 

favor e de seus alunos. Por isso, evidenciando-se assim, uma necessidade para despertar e qualificar os 

agentes educacionais que, em alguns casos, existe um grande abismo no conhecimento e o manuseio da 
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tecnologia para desenvolvimento e prática educacional do ensino e da aprendizagem de crianças, jovens e 

adultos da era informacional. 

O professor precisa desenvolver todos os dias novas habilidades e competências,para que possa 

acompanhar as mudanças dos tempos em que vivemos,para que possa ser aprendiz e ensinante na 

contemporaneidade, especialmente aquelas que farão diferença para a sua vida e para a comunidade na 

qual está inserido diminuindo o grande abismo existente em nossa sociedade. 

Tendo-se as inquietações expostas acima respondidas, cabe ao professor, utilizar os fundamentos 

teóricos para orientar a escolha e definição de estratégias pedagógicas adequadas à metodologia 

educacional de acordo com as necessidades do aluno e, que possam provocar sua capacidade de pensar, 

agir, construir e reconstruir sua formação. 
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