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Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de discutir o uso da tecnologia na educação, 

observando e destacando sua utilização dentro do processo evolutivo estudantil, tanto no 
favorecimento da construção do saber coletivo e individual dos estudantes, quanto no que diz 
respeito às ameaças provocadas por essa interação. Trata-se, portanto de uma pesquisa do tipo 
qualitativa, tendo como método a entrevista em profundidade. Os entrevistados foram indagados 
sobre o uso da tecnologia no ensino médio: desenvolvimento ou ameaça? Através das entrevistas 
realizadas, avaliamos o papel da educação nas salas de aula e a preparação dos professores 
para com os adolescentes no processo de integração tecnológica, conforme os depoimentos dos 
professores e do diretor adjunto da Unidade Escolar Dr. João Carvalho. Evidenciou-se, então, a 
necessidade de planos e projetos pedagógicos eficazes na inserção da tecnologia como aliada da 
educação agregando valor ao trabalho dos professores, orientadores e diretor da escola. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo o homem se deparou com a necessidade do saber, através do 

cotidiano e os paradigmas por ele impostos se deu o surgimento da tecnologia, a 

tecnologia é o estudo das técnicas, métodos ou instrumentos que visam a resolução de 

um problema, é a descoberta do novo.Essa nova roupagem, portanto trouxe ao homem 

uma melhor qualidade de vida para quem sabe usá-la em seu benefício. Atualmente, as 

máquinas estão substituindo o trabalho do homem substantivamente. O mundo está em 

constante processo de evolução, e as pessoas cada vez mais conectadas umas às 

outras, tecnologias essas que a cada dia vão deixando para trás o que chamamos de 
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futuro, “As novas tecnologias fizeram a humanidade entrar na era da comunicação 

universal; abolindo distancias, concorrem muitíssimo para moldar a sociedade do futuro, 

que não corresponderá, por isso mesmo a nenhum modelo do passado” (DELORS; 

EUFRASIO, 2010 p.) os paradigmas estão em questionamentos até hoje para sabermos 

se a tecnologia é um tipo de ameaça ou de desenvolvimento para humanidade. 

A tecnologia transformou o modo de vida dos adolescentes. Brincadeiras, 

relacionamentos com a família e amigos foram deixados de lado pelas inovações 

tecnológicas. Sobre isso, Guedes (1999, p.39) afirma que a “inatividade física nos dias de 

hoje, onde é necessário prática de movimentos é compensada pelos avanços 

tecnológicos [...]. As crianças e adolescentes estão substituindo atividades lúdicas (que 

envolvem esforço físico), pelas novidades eletrônicas”.           

            Diante disso, este trabalho propõe investigar, dentro do ambiente educacional, o 

uso da tecnologia e o desenvolvimento interativo no processo de favorecer a construção 

do saber coletivo e individual dos estudantes, e em contrapartida, às ameaças 

provocadas por essa interação. Para tanto, trabalhamos com pesquisa qualitativa e 

entrevista em profundidade. 

  

2 A TECNOLOGIA NO ENSINO 

 Segundo Kenski (2008), na atualidade, o surgimento de um novo tipo de sociedade 

tecnológica é determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de 

comunicação e informação e pela microeletrônica. Essas novas tecnologias – assim 

consideradas em relação às tecnologias anteriormente existentes – quando disseminadas 

socialmente, alteram as qualificações profissionais e a maneira como as pessoas vivem 

cotidianamente, trabalham, informam-se e se comunicam com outras pessoas e com todo 

o mundo. 

Entende-se que o processo de evolução e propagação das novas tecnologias afeta 

direta e indiretamente o modo como vivemos, nossas relações pessoais e interpessoais. 

O mundo encontra-se em um constante processo de evolução, as pessoas estão cada 

vez mais conectadas umas às outras. A tecnologia mudou a maneira como nos 

comunicamos como interagimos e como adquirimos conhecimento, conforme Kenski: “As 

tecnologias invadem as nossas vidas, ampliam a nossa memória, garantem novas 

possibilidades de bem-estar e fragilizam as capacidades naturais do ser humano...” (2012, 

p.19) 

           Nesse ponto entendemos que a educação tem papel fundamental, considerando 

que é por meio dela que as pessoas têm acesso ao conhecimento necessário para as 
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tecnologias, compreendê-las e não se limitarem a serem apenas usuárias. Sobre isso, 

Kenski (2008, p.18) nos diz: “esse é também o duplo papel da educação: adapta-se aos 

avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e apropriação 

crítica desses novos meios”. 

          A tecnologia trouxe a inovação, em um ensino inovador o professor, por exemplo, 

exerce um papel de orientador, de organizador e não de fonte única de conhecimento. 

Silva (2001, p. 37) afirma que: 

 

O impacto das transformações de nosso tempo obriga a sociedade, e mais 

especificamente os educadores, a repensarem a escola, a repensarem a sua 

temporalidade. E continua. Vale dizer que precisamos estar atentos a urgência do 

tempo e reconhecer que a expansão das vias do saber não obedece mais a lógica 

vetorial. É necessário pensarmos a educação como caleidoscópio, e perceber as 

múltiplas possibilidades que ela pode nos apresentar, os diversos olhares que ela 

impõe, sem, contudo, submetê-las à tirania do efêmero (SILVA, 2001, p. 37).  

           

        Entretanto é um desafio para a educação não só desempenhar esse papel, mas 

também adaptar-se ás tecnologias. Uma educação baseada em desafios tecnológicos é 

uma educação inovadora, conforme Moura (2006 p.32) 

  

O uso das novas tecnologias da comunicação e informação representa uma 

grande inovação na educação, pois propicia o desenvolvimento das produções em 

colaboração, podendo instigar o espírito investigativo tanto dos alunos quanto dos 

professores sendo que estes poderão apropriar-se do uso das tecnologias para 

mediar os trabalhos dos estudantes, sentindo-se desafiados a buscar condições 

mais adequadas para o processo de aprendizagem interativo e dinâmico. 

(MOURA 2006). 

          

         O impacto da tecnologia no desenvolvimento social dos jovens e adolescentes do 

século XXI tem gerado questionamentos e polêmicas, quanto ao desenvolvimento social, 

escolar e familiar, uma vez que substituem as amizades reais pelas virtuais, preferem se 

divertir no ambiente virtual (jogos eletrônicos e redes sócias) deixando de praticar 

esportes e de realizar qualquer tipo de atividade física, não interagindo socialmente com 

outros próprios de sua idade e até mesmo com a família, Diante disso Eisenstein (2011, 

p.2) esclarece: “Nesta realidade virtual, todos os adolescentes podem disfarçar melhor a 

ansiedade, a confusão, os medos e a alegria da passagem à vida adulta.” 

  

3 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AGREGADAS À EDUCAÇÃO 
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3.1 Métodos e técnicas de pesquisa 

Esta pesquisa é do tipo qualitativa, iremos trabalhar com a busca de significados 

atribuídos aos fatos observados, participando, compreendendo e interpretando as 

informações selecionadas ou obtidas através da pesquisa. De acordo com Michel (2005, 

p. 33), “na pesquisa qualitativa o pesquisador participa, compreende e interpreta”. Nesse 

sentido, pesquisa qualitativa se mostra muito importante, pois nela o pesquisador faz a 

coleta de dados, participando assim da pesquisa, o mesmo analisa compreendendo tais 

dados e interpretando para chegar a um resultado. 

Portanto, com o delineamento de estudos qualitativos Polit, Beck e Hungler (2004, 

p.200) afirmam que na pesquisa qualitativa a coleta dos dados é feita na mesma hora que 

o pesquisador vai a campo, ou seja, a pesquisa é feita no campo à medida que o estudo 

vai se desenvolvendo.  

Assim, utilizamos como método de pesquisa a entrevista em profundidade, que de 

acordo com Duarte e Barros (2009, p.62), se define como um recurso metodológico que o 

investigador utiliza para obter informações de uma fonte selecionada que se deseja 

conhecer, ou seja, busca analisar, compreender e interpretar informações colhidas para 

se alcançar um resultado. 

A pesquisa em profundidade se caracteriza pelo fornecimento de informações para 

a compreensão e interpretação de um problema, e busca mais a aprendizagem e 

descoberta do que a conclusão do estudo. Um dos seus pontos positivos é que esse tipo 

de entrevista se utiliza de métodos que devem ser obedecidos para se alcançar a 

compreensão do estudo, que se obtém por meio da interpretação e das experiências dos 

entrevistados. (DUARTE; BARROS, 2009, p. 63)     

           

3.2 Análises e resultados do registro verbal dos professores e do diretor sobre o 

uso da tecnologia dentro do ambiente escolar 

Este trabalho tem por finalidade analisar as informações colhidas pela pesquisa 

realizada na Unidade Escolar Dr. João Carvalho, em Dom Expedito Lopes, investigando 

dentro do ambiente educacional, o uso da tecnologia e o desenvolvimento interativo no 

processo de favorecer a construção do saber coletivo e individual dos estudantes, e em 

contrapartida, às ameaças provocadas por essa interação. Foram abordados os tipos de 

tecnologias utilizados em sala de aula pelos docentes e discentes, suas aplicações 

pedagógicas, as ameaças provocadas pelo uso impróprio dessas tecnologias em sala de 

aula. Foram destacados pontos positivos e negativos na utilização da tecnologia pelos 

adolescentes dentro do ambiente escolar; foi abordada a importância do educando e da 

educação na inserção da tecnologia em salas de aula através da mesclagem do meio 
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tradicional e as inovações tecnológicas na educação de maneira geral que para com os 

adolescentes no processo de integração tecnológica. 

Nesse sentido a amostra da pesquisa colhida através da entrevista realizada com 

dois professores e o diretor da Unidade Escolar Dr. João Carvalho, classificamos os 

entrevistados como: “P1”, “P2” e “D1”, onde as variáveis P e D referem-se 

respectivamente a Professores e Diretor, dessa maneira as falas dos participantes são 

acompanhadas das suas respectivas analises segundo os depoimentos colhidos. 

 Indagado, diante de sua responsabilidade pelo desenvolvimento do aluno- cidadão 

e se sentia preparado para essa nova integração tecnológica, o participante “D1” relata: 

“Sim, me sinto preparado para essa nova integração tecnológica, porém a maioria dos 

docentes não foi e não estão preparados para o uso da tecnologia em sala de aula e tão 

pouco os alunos estão”. 

A fala do diretor acima revela o sentimento de um docente que faz parte de uma 

geração que tem mais afinidade com a tecnologia, no entanto ele afirma que a maioria 

dos seus colegas não estão preparados para essa nova integração, muitos têm 

dificuldade de lidar com a manipulação de tecnologia. Na sua concepção a maioria dos 

profissionais da educação não possui nenhuma instrução e não foram preparados para 

esse novo ciclo da era da informação, ou seja, não estão aptos a lidarem com a 

manipulação e tampouco com a preparação dos alunos para receberem de maneira 

positiva a inserção de novas tecnologias em sala de aula, aponta ainda ao despreparo 

dos discentes no manuseio adequado dessas tecnologias levando em confederação que 

a maioria não utiliza de maneira proveitosa prejudicando o seu desenvolvimento, tal como 

seu desempenho como estudante. 

Diante dos recursos presentes na escola, levantou-se a questão sobre quais tipos 

de tecnologias o entrevistado utilizava em sala de aula, conforme “P2” descreve: 

 

Ultimamente eu tenho aderido ao celular que tem sido um entrave muito grande 
com relação aos meus colegas de trabalho, porque eles dizem que as tecnologias 
da informação e comunicação, só atrapalham, eles não vêem o lado da 
contribuição. 

 

A fala do Professor acima reflete a ideia de Kenski (2008, p.18) nos diz: Esse é 

também o duplo papel da educação: adapta-se aos avanços das tecnologias e orientar o 

caminho de todos para o domínio e apropriação crítica desses novos meios. 

Então, de acordo com P2, a tecnologia que ele mais utiliza em sala de aula é o 

celular, quando usado de forma correta e precisa, torna-se uma ferramenta imprescindível 

para pesquisas em grupo, compartilhamento de conteúdo abordados em sala de aula tal 
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como a integração entre aluno e professor. Ele destaca também o uso de data-show para 

uma aula mais interativa, pen-drive, discos DVD´s com conteúdo informativo e o 

notebook. Relata ainda que utiliza essas tecnologias para tornar a aula mais atrativa com 

o objetivo de prender a atenção do aluno fazendo com que interajam uns com os outros, 

descreve também a facilidade que os alunos tem de aprender com essa interação. Em 

uma aula interativa os discentes fazem o uso não só da audição mais também da visão 

que unidas estimula o aluno a participar mais. Entretanto nem todos os professores 

utilizam essas tecnologias por não estarem preparados.  

Ao indagarmos o participante  D1 sobre sua opinião com relação a qual método de 

ensino os educandos aprendem mais, se  por meio do uso de tecnologias ou pelo meio 

tradicional, ele afirma que: 

 

Em minha opinião, o educando aprende muito mais por meio do uso de tecnologia 
em sala de aula, a tecnologia é muito importante, hoje em dia quem não sabe 
alguma coisa sobre tecnologia é praticamente um analfabeto, o método tradicional 
é muito importante, mas uma aula só expositiva não atrai a atenção do aluno, já 
uma aula expositiva dialogada unida ao uso de aparatos tecnológicos, estimula a 
participação do aluno, espaço para questionamentos, críticas, discussões e 
reflexões. 

 

A fala de D1 reforça a idéia de Moura (2006 p.32): 

  

O uso das novas tecnologias da comunicação e informação representa uma 
grande inovação na educação, pois propicia o desenvolvimento das produções em 
colaboração, podendo instigar o espírito investigativo tanto dos alunos quanto dos 
professores sendo que estes poderão apropriar-se do uso das tecnologias para 
mediar os trabalhos dos estudantes, sentindo-se desafiados a buscar condições 
mais adequadas para o processo de aprendizagem interativo e dinâmico. 
(MOURA 2006) 

 

            O entrevistado acima destaca a importância da tecnologia e sua utilização em sala 

de aula, pois estamos falando de diferentes tecnologias digitais, portanto de novas 

linguagens, que fazem parte do cotidiano dos alunos e das escolas. Esses estudantes já 

chegam com o pensamento estruturado e conhecimento prévio do conteúdo, tudo isso 

proporcionado pelas novas tecnologias. Portanto, utilizá-las é uma maneira de 

aproximação dessa nova geração, sem falar no melhor desempenho do aluno que acaba 

participando mais e interagindo mais, destaca também que tudo isso só é possível se o 

professor compreender em que situação efetivamente o uso da tecnologia ajuda no 

aprendizado dos alunos. Diante do cenário atual da escola, levantamos a questão sobre 

as ameaças vistas em sala de aula devido ao uso impróprio da tecnologia não autorizada. 

Conforme “D1”:  
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A principal ameaça vista em sala de aula ocasionada pelo uso impróprio da 
tecnologia não autorizada, são o acesso as redes sociais por meio da rede 
liberada Wi-Fi. O mau uso das redes sociais por parte dos alunos, que acessam 
de maneira incontrolável e indiscriminada, de tal maneira que atrapalha seu 
desempenho e também o desenvolvimento da aula.  

 

Para D1, são as redes sociais as principais responsáveis por tornar o uso da 

tecnologia em uma ameaça dentro do âmbito escolar, pois uma boa parte dos alunos não 

usa de maneira adequada atrapalhando seu desenvolvimento e de seus colegas dentro 

da sala de aula. O uso dessas redes para compartilhamento de conteúdos impróprios aos 

conteúdos ministrados pelo professor tira a atenção do aluno comprometendo seu 

desempenho e comprometendo o conteúdo que hora esta sendo ministrado em sala de 

aula. D1 conclui que as novas tecnologias deveriam ser integradas a um projeto pedagógico, 

para eliminação de tais ameaças. 

Os avanços tecnológicos fazem parte da evolução do homem, porém nas ultimas 

décadas esses avanços tornaram-se bem mais acentuados, diante dessa realidade 

indagamos o participante P1 como ele recebia o uso intensivo dessas novas tecnologias na 

educação, no sentido de desenvolvimento do aluno, “P1” relata que: “existem pontos positivos e 

negativos no uso intensivo de novas tecnologias na educação no sentido do 

desenvolvimento do aluno”. 

 Segundo a opinião do professor acima existem pontos positivos tais quais pontos 

negativos na utilização mais abrangente do uso de novas tecnologias no processo de educação, 

ele relata que é preciso criar estratégias para que os celulares sejam incorporados, pois 

oferecem vários recursos e não custam nada à escola. A retenção e proibição só 

incentivam o uso escondido e a desatenção na aula. Da mesma forma que nos 

preocupamos com essas questões em todos os campos, com a tecnologia não é 

diferente, até porque ela potencializa o trabalho com diversas mídias, como imagens e 

textos. Ela facilita a cópia, o plágio. Mas não que isso não existisse antes, isso comprova 

o que Kenski, (2012, P.19) afirma. “As tecnologias invadem as nossas vidas, ampliam a 

nossa memória, garantem novas possibilidades de bem estar e fragilizam as capacidades 

naturais do ser humano...” 

            Mediante o questionamento anterior, indagamos o participante P1 sobre a maneira 

como os alunos recebem a tecnologia, se de forma responsável atingindo assim o 

desenvolvimento pré – ativo no âmbito escolar, conforme “P1”:  

 

A maioria dos alunos não recebe a tecnologia de forma responsável, não atingindo 
dessa forma o desenvolvimento pré- ativo desses discentes em sala de aula, ou 
seja, alguns alunos usam a tecnologia para entrarem nas redes sociais de maneira 
irresponsável e no momento impróprio durante a aula. 
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Segundo P1, na sua fala acima, enfatiza a maneira como a tecnologia vem se 

tornando uma ameaça em vista a sua má utilização dentro do ambiente escolar, isso não 

significa que a culpa é da tecnologia, sempre haverá essa preocupação com a forma 

como os jovens receberão a tecnologia, como foi ressaltado na questão anterior a 

tecnologia ela potencializa o trabalho com diversas mídias, com imagens e textos, 

facilitando assim o plágio, porém da mesma forma que simplifica a fraude, também facilita 

sua detecção, ele ressalta ainda a importância  não só do papel do educando como 

também dos pais ajudarem o aluno a entender o que e quais os conteúdos devem ser 

acessados em sala de aula para o melhor proveito e desempenho desse aluno. 

A tecnologia, assim como em uma estrada, proporciona dois caminhos, diante 

dessa afirmação, questionamos o entrevistado sobre qual direção os alunos estão 

seguindo, se é em direção ao desenvolvimento ou se estão indo em direção à ameaça, de 

acordo com “P2”: 

 

Ao mesmo tempo os alunos estão seguindo os dois caminhos, ou seja, eles estão 
indo em direção tanto ao desenvolvimento quanto a ameaça, cabem a eles 
escolherem o que vão seguir. Alguns utilizam a tecnologia para seu 
desenvolvimento em sala de aula através de pesquisa de campo e até usando a 
tecnologia na descoberta de cura para doenças. 

 

Conforme a fala do professor 2, a tecnologia esta levando os alunos a seguirem 

dois caminhos, o do desenvolvimento e também o da ameaça. Quando a tecnologia é 

usada de forma correta, que seja para aumentar o desempenho do aluno é um tipo de 

desenvolvimento; mais quando utilizada de maneira irregular e imprópria, ou seja, como 

forma de distração prejudicando o desempenho escolar desse aluno, alienando a uma 

vida sedentária e de vícios em jogos, redes sociais e outros, é uma forte ameaça.  

Interrogado sobre a frequência com que se utiliza a tecnologia em sala de aula  e 

se existe uma necessidade de inserção das mesmas, para o melhor desenvolvimento do 

aluno dentro do âmbito escolar, “P2” relata: “eu particularmente não utilizo a tecnologia 

todos os dias para que não haja a perca do domínio do conteúdo”. 

Conforme P2 o uso da tecnologia diariamente não é viável, na verdade ela deve 

ser dosada para que o professor não perca o domínio do conteúdo e não fique atrelado 

somente aos slides, mais concorda que há uma necessidade de inserção tecnológica na 

didática, buscando a melhor maneira de unir essas duas vertentes: tecnologia e 

educação. Diante do conhecimento do entrevistado sobre o funcionamento da escola, e 

das tecnologias ali inseridas, indagamos se essas tecnologias trouxeram algum tipo de 

integração coletiva e individual para com os estudantes da escola, e em contrapartida se 

existe algum tipo de ameaça ao uso da mesma, “P2” afirma: “a tecnologia carrega consigo 
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uma integração, mais por outro lado existe a ausência de discernimento do aluno na sua 

utilização”. 

 Ainda segundo P2, a tecnologia gera uma integração principalmente no uso dos 

trabalhos nas classes, mas como existem aqueles que por problemas financeiros, não 

detém determinado aparelho, a solução vista, foi a união de um aluno que possua o 

equipamento com outro que não tenha. No entanto, no momento em que se solicita um 

trabalho é freqüente o problema com o plágio, que é considerado crime, trabalhos 

copiados diretamente da internet. O entrevistado, segundo estudos realizados nas 

cidades pequenas, destacou outro índice sobre a tecnologia segundo sua observação, 

onde jovens de renda média estariam usando internet em locais comerciais ou locais com 

“Wi-Fi liberado”, aumentando dessa forma o risco de assaltos e a má utilização desses 

meios.  

 

4 CONSIDERAÇÕES 
O interesse por esse tema surgiu pela preocupação da relação educação e 

tecnologia, mostrar que apesar dos avanços tecnológicos de toda a interação que se 

proporciona, além de ser uma grande ferramenta de desenvolvimento, o processo de 

evolução constante dessas ferramentas e a maneira como vem sendo utilizada pode 

causar prejuízos significativos tornando-a uma ameaça no aspecto evolutivo corporal, 

mental e social dos adolescentes.  

A investigação, desse tema, foi realizada através da amostra de uma pesquisa 

qualitativa e em profundidade onde entrevistados foram indagados sobre o uso da 

tecnologia no ensino médio desenvolvimento ou ameaça? Houve então a necessidade de 

efetuar uma análise dos dados colhidos através das entrevistas realizadas, notou-se que 

há pontos positivos e negativos nos depoimentos dos professores e do diretor adjunto da 

Unidade Escolar Dr. João Carvalho. 

Podemos confirmar a importância desse tema e como sua relevância esta 

diretamente ligada ao desenvolvimento intelectual e social dessa nova geração, é preciso 

conhecê-lo para tratá-lo de forma responsável em vistas da ameaças impostas pela falta 

de orientação, planos e projetos voltados à capacitação de educandos tal como, a 

preparação da escola com aparatos tecnológicos, a fim de que se possam ter resultados 

positivos no envolvimento e formação de jovens eticamente competentes para receber de 

maneira positiva essas tecnologias.  

Diante desse cenário consideramos que a tecnologia traz sim desenvolvimento, 

traz interação, dinamismo e melhor propagação de conteúdos educativos dentre tantos 

outros fatores positivos ao desenvolvimento do aluno, se tratada como aliada e não como 
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concorrente da educação. Não adianta muito usar a tecnologia só por usar, projetos que 

não tenham objetivos claros e integração com o currículo escolar vai agregar pouco ao 

aprendizado. Faz-se necessário a inserção de palestras informativas com finalidade de 

proporcionar a alunos e professores ferramentas de ensino e aprendizagem, onde diante 

de um embate, os mesmos estarão cientes de qual atitude deve ser tomada em vista do 

bem comum, identificando qual o dispositivo tecnológico é melhor para cada momento.  

O governo de mãos dadas com instituições e empresas deve por sua vez inicializar 

licitações não fraudulentas, partindo inicialmente da estratégia de firmar parceria com 

empresas responsáveis, a fim de distribuir equipamentos de qualidade para escola, tais 

como cursos capacitivos aos professores sobre o manuseio de tais equipamentos 

diminuindo assim a distância entre as gerações tecnológicas e as não tecnológicas, 

impulsionando através da educação um ensino qualitativo e quantitativo.   
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