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Resumo: Frente a uma era digital, com tanta tecnologia sendo utilizada, podemos observar mudanças ao
nosso redor, como na Engenharia, na Medicina, e tantas outras atividades humanas, e vemos que o uso desse
arsenal tecnológico foi de suma importância para a revolução dessas áreas. Hoje o maior interesse para
muitos é que essa mesma tecnologia, revolucionária, possa mudar a Educação para melhor. Desse modo, este
artigo objetiva discorrer acerca dos efeitos que são considerados em pontos positivos e negativos, que se faz
presente na inserção da tecnologia na Educação e sua implicação que pode fazer no processo de
ensino-aprendizagem. Com um olhar atento sobre o Projeto Matemática e suas tecnologias trazidas pelo
PIBID.

Palavras chaves: Ensino-Aprendizagem. Tecnologia. Educação.

Abstract: Faced with a digital era, with so much technology being used, we can observe changes around us,
as in engineering, medicine, and many other human activities, and we see that the use of this technological
arsenal was of paramount importance for the revolution these areas. Today the biggest concern for many is
that this same technology, revolutionary, can change education for the better. Thus, this article aims to argue
about the effects that are considered positives and negatives, which is present in the insertion of technology
in education and its implication that can make the teaching-learning process. With a watchful eye on the
Mathematics Project and its technologies brought by PIBID.
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INTRODUÇÃO

É nítido o crescente avanço da tecnologia na sociedade a qual vivemos. Tecnologia essa que passou

por diversas transformações e etapas. Muitas pessoas não compreendem o termo tecnologia, alguns

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_insercao_da_tecnologia_na_educacao_uma_reflexao_dos_pontos_posi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



acham que são só os produtos
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eletrônicos, outros já dizem que é tudo aquilo que envolve a informática. Segundo FLEURY (1993),

“tecnologia é um pacote de informações organizadas, de diferentes tipos (científicas, empíricas...),

provenientes de várias fontes (descobertas científicas, patentes, livros, manuais, desenhos...),

obtidas por diferentes métodos (pesquisa, desenvolvimento, cópia, espionagem...), utilizada na

produção de bens e serviços”.

Há tecnologia ao nosso redor, nos livros e revistas que lemos, na colher que utilizamos para comer,

na caneta, no lápis, no computador, em um pequeno utensílio doméstico, em uma Estação Espacial

Internacional, como também na dessalinização da água do mar.

Observamos então, que toda essa tecnologia existente no nosso mundo veio para melhorar e

solucionar problemas encontrados no mesmo. Mas como já dizia Izaac Newton em sua terceira lei,

para a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, logo, o uso dessas tecnologias

podem trazer diversas reações. Como exemplo tem o uso intensivo das máquinas que traz um maior

desemprego na sociedade. Mas por outro lado, trouxe uma vantagem em relação a produção

industrial: a tecnologia torna a produção mais rápida e maior.

Hoje uma situação problema encontrada não só no Brasil, é o rumo que esse avanço tecnológico vem

sendo utilizado na Educação. Vamos nos deparar com efeitos que são positivos e outros negativos,

pois existem vantagens e desvantagens da tecnologia, quanto a isso não nos resta dúvidas. Os

recursos tecnológicos utilizados de forma errada podem fazer o efeito contrário do que é proposto, e

acabam empobrecendo as formas de ensinar e aprender.

Tecnologia como um recurso para o ensino-aprendizagem

Hoje em dia é crescente o número de usuários das novas ferramentas tecnológicas,

consequentemente os problemas com o seu uso indevido também crescem. Com a inserção da

tecnologia na educação esses problemas começam a
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refletir na formação profissional, educacional e social. E o resultado veremos no futuro caso não

sejam tratados.

É preciso entender que ao inserir os recursos tecnológicos na escola queremos, não somente, que a
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mesma fique para trás, mas também que possa atingir os objetivos principais que toda escola tem,

como salienta Llano e Adrián (2006):

O que interessa para a escola é conseguir seus objetivos: formar

integralmente seus educandos, capacitando-os para que se insiram

ativamente no mundo, a fim de que sejam protagonistas de sua própria vida e

agentes de mudança na realidade. (LLANO, ADRIÁN, 2006, p. 29).

Por isso, mais do que modernizar a escola, é indispensável que os educadores tenham em mente que

os recursos tecnológicos são ferramentas para benefício do ensino-aprendizagem. E portanto, devem

serem utilizados de maneira que os objetivos propostos sejam alcançados.

As tecnologias educacionais tornam a escola mais atrativa, proporcionando o corpo discente e

docente um maior empenho em transmitir o conhecimento, como também absorver esse

conhecimento de uma forma diferente. Algumas disciplinas, ao utilizarem dessa ferramenta, podem

ser vistas com outros olhos, deixando de serem monótonas e cansativas. Como é o caso da

Matemática, que é vista por muitos como uma vilã, um bicho de sete cabeças.

Ao usar alguns recursos, como o computador onde o mesmo tenha acesso a internet, pode-se

pesquisar sobre a História de um matemático, o assunto do dia, jogos matemáticos que estão

disponíveis para todos. Mas caso não haja internet, ainda assim o computador é um meio facilitador

do conhecimento, como por exemplo, o uso de softwares que não necessitam da mesma, como o

aplicativo GeoGebra, o qual possibilita ao aluno uma ferramenta para aprender muito sobre

geometria, álgebra, cálculo, dentre outros.

Para Freire (1996, p.47) “ensinar não significa apenas transferir conhecimento, mas possibilitar sua

produção e construção”. E quando o professor
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utiliza a tecnologia em suas aulas, dá ao aluno a possibilidade de produzir e construir. Há, portanto

uma recíproca, uma troca de conhecimento entre as duas partes, como diz Freire (1996, p.47) “o

educador aprende ao ensinar e o aluno, por sua vez, ensina ao aprender”.

Quando se fala em inserir recursos tecnológicos nas escolas, muitos acham que é só colocar um, dois

ou mais computadores em uma sala e todos os problemas da educação estão resolvidos. No entanto

os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s – revelam que as Novas tecnologias inseridas na

Escola, abrangem muito mais do que o computador (BRASIL, 1997). Como exemplo temos a

televisão, a filmadora, o retroprojetor, o vídeo cassete, logo, notamos que as Novas tecnologias não
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estão tão distantes de nossas vidas e do nosso dia a dia. Algumas temos em nossas casas,

convivemos com elas.

A cobrança por parte dos diretores, coordenadores e supervisores é constante, sempre estão a

lembrar ao professor que é preciso utilizar essas Novas tecnologias nas suas aulas.

Como diz Llano e Adrián (2006), o educador “é o agente principal deste processo de inserção da

tecnologia nos ambientes educativos, e para isso precisa de formação, apoio e acompanhamento”. E

aí vem o perigo, pois muitos não possuem um conhecimento amplo sobre algumas tecnologias, e as

que possuem tem dificuldade em trabalhar o conteúdo que é proposto.

Não queremos dizer com isso que os professores se transformem em técnicos da informática, nem

que os técnicos se tornem educadores. Mas sim que haja uma comunicação entre eles, para que

assim cada um contribua da melhor forma. Quem ganha com isso?

Toda a comunidade acadêmica.

Portanto, não basta equipar a escola com recursos tecnológicos se os educadores não forem

preparados para o uso das Novas tecnologias.

A formação do professor para ser capaz de integrar a informática nas

atividades que realiza em sala de aula deve prover condições para
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ele construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender por

que e como integrar o computador na sua prática pedagógica e ser capaz de

superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica. Essa prática

possibilita a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma

abordagem integradora de conteúdo [...]. Finalmente, deve-se criar condições

para que o professor saiba recontextualizar o aprendizado e a experiência

vividas durante a sua formação para a realidade de sala de aula,

compatibilizando as necessidade de seus alunos e os objetivos pedagógicos

que se dispõe a atingir (VALENTE, 1999, p. 153).

Hoje com o projeto de Matemática e suas tecnologias, temos vivido essas etapas, temos aprendido

como professor regente a reorganizar o espaço escolar, observar as necessidades de aprendizagem

não somente dos alunos, mas as nossas também e para buscarmos uma contextualização desse novo

desafio temos nos revestidos de leituras e treinamentos da nova ferramenta de ensino, o GeoGebra.
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Com o intuito de melhorar cada vez mais o ensino de geometria em nossas escolas.

É preciso uma mudança no ambiente escolar e por isso utilizamos as palavras de Freire:

[...] é preciso que não nos deixemos cair nesse sonho do chamado

pragmatismo, de achar que o que serve é dar um pouco de conhecimento

técnico ao trabalhador para que ele consiga um emprego melhor. Isso não

basta, e é cientificamente um absurdo, porque na medida em que a gente se

pergunta o que significa o processo de conhecer, do qual somos sujeitos e

objetos – afinal de contas o que é a curiosidade, para o conhecimento?

– percebemos que uma das grandes invenções das mulheres e dos homens,

ao longo da história, foi exatamente transformar a vida em existência – e a

existência não se faria jamais em linguagem, sem produção de conhecimento,

sem transformação (FREIRE, 1986, p. 42).

O professor não deve se contentar só com sua graduação, deve ir de encontro com novos

conhecimentos, é o que chamamos de formação continuada. É importante que o educador busque

conhecimento, não se contente com o que está na sua frente, mas que olhe ao seu redor e ao olhar

veja o novo e sem medo. O mesmo faz parte da caminhada do professor com as tecnologias, muitos

não se sentem preparados e capacitados para mudar a forma de suas aulas utilizando os recursos

tecnológicos.
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Uma análise sobre os pontos positivos e negativos das Tecnologias na Educação

Quando falamos em computador é difícil não lembrar da Internet. É por ela que temos um rápido

acesso a informação. Basta apenas um clique e tudo o que a gente procura está lá. Se formos fazer

uma pesquisa aparece toda a informação em um tipo de ranking, onde os resultados mais relevantes

são mostrados em primeiro lugar.

Quem nos dias de hoje não fez ou faz pesquisas sobre determinados conteúdos que o professor

pediu?

Uma facilidade de se obter as informações, de adquirir um conhecimento amplo, de fazer você

mesmo.

Porém, quando o aluno não possui um conhecimento prévio sobre o conteúdo, há então uma

dificuldade em realizar a pesquisa. Ele pode trazer um resultado errado, não completo. Em muitos
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casos utilizam apenas o “Ctrl-C e Ctrl-V”, não lendo e nem procurando saber mais sobre o conteúdo.

Muitos usam a Internet só para estar conectados com as redes sociais, então procuram fazer a

pesquisa rápido para poder passar mais tempo na sua rede social.

Com as tecnologias o professor começa a mostrar várias formas de captar e mostrar o mesmo objeto

sob diversos ângulos e meios diferentes: pelos movimentos, sons, integrando o racional e afetivo, o

dedutivo e o intuitivo. Temos vários recursos que pode ser utilizado, como o retroprojetor, uma

televisão, um rádio, um computador.

O problema de utilizar certos recursos como tv, rádio, é a questão da dispersão. Muitos alunos se

perdem no emaranhado de possibilidades de navegação. Se o professor não tiver facilidade e domínio

no conteúdo e na ferramenta, haverá uma distração por parte dos alunos. Qual aluno vai sentir

interesse em ficar olhando por 40 min um vídeo que é totalmente desinteressante?
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Pode ocorrer que o vídeo contenha algo engraçado e aí haja a dispersão total dos alunos.

O professor deseja que todos seus alunos sejam cooperativos, unidos, que trabalhem em conjunto. E

por meio de uma pesquisa em grupo o educador consegue com que o aluno desenvolva a

aprendizagem cooperativa, a troca de resultados. Uma interação entre os alunos aumenta a

aprendizagem. Mas é preciso que o professor fique atento aos grupos, pois haverá um que queira

determinar o que os outros devem fazer sem se importar com o que os outros integrantes do grupo

têm a propor. Pode haver também uma competição excessiva.

A formação continuada do professor não deixa de ser um ponto positivo. A cada dia com o contato

com as tecnologias o educador sente a necessidade de procurar saber mais sobre determinado uso

de um recurso. Essa formação continuada também é uma forma de apoio aos professores, porque

haverá um ganho de conhecimento.

Na desigual intimidade que os alunos e os professores demonstram sobre as tecnologias educativas,

pode haver efeitos benéficos, pois na medida que terá um professor entusiasmado em aprender e

fazer diferente, haverá alunos mais colaborativos e solidários.

O erro de muitos discentes é verem o computador como um recurso que vai resolver todo e qualquer

problema na sala de aula. E em muitos casos vai haver um crescente apoio para inserir o computador

em suas aulas, e com o tempo começam a perceber que aquela emoção inicial se evapora. E isso

serve para qualquer equipamento tecnológico utilizado como meio de ser mudança na Educação. É o

que nos diz Llano e Adrián:
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O erro está em pensar que eles (equipamentos) são “varinhas mágicas”,

que a sua presença basta para transformar a realidade de uma instituição

educativa. O certo é que esta magia não existe e que devemos enfrentar este

problema a partir de outra perspectiva. (LLANO; ADRIÁN, 2006, p. 32, grifo

nosso).
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Por questões de tempo que cada aula deve seguir, muitos educadores acham que têm pouco tempo

para capacitação e atualização, para utilização das tecnologias nas salas de aulas, por haver uma

demora em instalar um equipamento e assim passar mais tempo nisso do que passando o conteúdo.

Nesse caso a preparação para esta aula há de ser maior e os equipamentos devem ser tratados

previamente, minimizando determinadas surpresas. Aqui faz necessário um planejamento eficaz de

cada etapa do trabalho.

Outro ponto positivo é que a tecnologia incentiva a autonomia. Visto que o uso do equipamento ou

computador é normalmente individual, o usuário tende a ter um comportamento autônomo,

realizando as tarefas sozinho, buscando ajuda por meio da Internet com tutorias, arquivos de ajuda.

Os jogos educacionais podem estimular um aprendizado divertido principalmente na educação

infantil, isso quando corretamente desenvolvidos. E aí vem o cuidado da faixa etária das crianças. Ou

seja, os jogos podem desenvolver o aprendizado de forma lúdica.

Pozo e Aldama (2013) citam, no artigo deles, um pouco sobre os jogos e simulação, num argumento

otimista da inserção das tecnologias na educação: as TICs – Tecnologias da informação e da

comunicação – permitem simular cenários de aprendizagem real, ao mesmo tempo em que reduzem

as consequências negativas que poderiam advir nesse contexto.

Graças às novas tecnologias, o ensino tradicional fica um pouco de lado. Costumamos a estudar com

materiais impressos, prontos para serem decorados. O aluno sai dessa zona de conforto, se é que

pode ser chamado assim. As TICs permitem que outras pessoas, em qualquer lugar leiam suas

publicações, não somente o professor, isso ocorre no ensino tradicional.

Vemos muitos casos de jovens que não sabem utilizar as tecnologias e acabam tendo suas vidas

expostas para qualquer um que tenha acesso a Internet. As pessoas, principalmente adolescente e

jovens, ficam alucinados com as redes

9
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sociais ou com jogos, sites que não trazem nada de construtivo. Muitos pais deixaram de cuidar dos

seus filhos em relação ao uso do que veem na Internet.

O professor Setzer (2005), Livre-docente do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da

Universidade de São Paulo (USP), em uma entrevista exclusiva, expõe seu polêmico ponto de vista. E

perguntado se as escolas sabem utilizar a tecnologia ou estão sendo engolidos por esse processo,

sem saber qual caminho seguir, ele responde que:

Não há possibilidade de uso realmente positivo das tecnologias no ensino,

principalmente no Fundamental. Os prejuízos que elas causam ultrapassam

muito qualquer beneficio que, em geral, é só aparente. Fora isso, há uma

ignorância generalizada quanto aos malefícios que as tecnologias produzem

em crianças e jovens. Por outro lado, muitas escolas privadas usam tecnologia

só para atrair mais alunos. (SETZER, 2005)

Lévy (1999) afirma em sua obra da dependência gerada pela tecnologia, que hoje existem clínicas

para pessoas que são dependentes das tecnologias. Assim como há clínicas para o vício das drogas,

alguns ficam dependentes da navegação, em jogos virtuais. Já houve casos de levar a morte, jovens

que ficaram horas e horas em frente a um computador jogando.

É na escola que a criança aprende a se socializar, a descobrir a importância do trabalho em equipe.

Com o uso não moderado de certas tecnologias, pode ocasionar o isolamento do usuário. Vivendo

uma vida superficial, empobrecendo convívio com as pessoas, com seus familiares.

Então é necessário que nós, educadores aprendamos mais sobre como a tecnologia funciona, para

que não sejamos controlados por ela. Outro ponto negativo é a leitura na internet que pode ser

condicionante visto que as pessoas têm a tendência de ler apenas as obras com as quais concordam.

Um cuidado em relação as pesquisas feitas pela internet nunca é demais.

Deve-se ter consciência que apenas as tecnologias em sala de aula, não irão trazer o

ensino-aprendizagem para o aluno. O educador precisa estar atento aos
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alunos, e próximos deles, para que possam estar auxiliando-os. Verificar sempre o que está

acontecendo, as informações que eles estão coletando, se realmente estão fazendo uma pesquisa

satisfatória, e se com a mesma adquirem o conhecimento que realmente deve ser aprendido, é a isto

que chamamos de avaliação, processo mais importante e qualitativo de toda aprendizagem
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construtiva e significativa.

O educador sente-se inseguro em usar o computador como mediador. Podendo utilizar somente

metodologias antigas, pois são elas que dão total segurança, seja pelo convívio no dia a dia, seja por

não ver a tecnologia como algo capaz de mudar a educação.

Em suma percebe-se que a inserção das tecnologias nas salas de aula, podem sim trazer efeitos

benéficos e trazer mudanças para melhor no ensino-aprendizagem. Só que cabe ao docente estar

preparado ou familiarizado com as tecnologias, e assim estar capacitados a trabalhar com elas,

fazendo com que seu alunado se torne cada vez mais questionador, atento as novidades da

sociedade, participativo nas aulas, interessado em querer aprender. O real interesse do professor em

utilizar as tecnologias nas suas aulas, é que as mesmas sejam significantes, que de fato os conteúdos

propostos tenham assimilação por parte dos alunos.

Considerações finais

Uma certeza que temos ao estudar e pesquisar sobre a inserção das novas tecnologias na educação é

que ir contra a evolução tecnológica é “nadar contra a correnteza”. A tecnologia faz parte do nosso

dia a dia e temos que capacitar essa nova geração para utilizá-la da melhor forma possível. Para isso

é preciso que tanto o educador, os pais e até mesmo a sociedade, crie condições necessárias para

que o uso desse arsenal tecnológico não gere danos a saúde e ao bem estar dos usuários.
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Entendemos que computador nenhum substitui professor na sala. É só mais um meio de prover o

conhecimento, não o fim. Os alunos precisam de um orientador, de alguém que facilite, organize,

contextualize, todas as informações que eles estão recebendo por parte das tecnologias.

Nesse contexto, é de suma importância que o docente se capacite com os recursos para utilizar essas

metodologias em suas aulas, para que tenha o resultado esperado. E para que esse docente mude

sua prática pedagógica, queira e incentive o novo para seus alunos.
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