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RESUMO 

As mudanças tecnológicas, a educação, estão presentes no dia a dia das pessoas através de 

diferentes meio de comunicação, e a- Tecnologia da Informação e Comunicação – (TICs) é a 

ferramenta atraente, inovando as práticas pedagógicas. É imprescindível que o docente 

entenda e saiba dar valor aos recursos tecnológicos para o bom desempenho e eficácia no 

trabalho pedagógico. A tecnologia além de renovar o processo de ensino-aprendizagem 

proporciona desenvolvimento integral do educando, valorizando seu lado crítico, imaginário e 

emocional explorando novas possibilidades de criação. Sendo assim, a interdisciplinaridade 

pode ser vista como uma nova concepção do saber e do processo de aprendizagem e a 

utilização das tecnologias fará com que o educando adquira uma visão mais ampla do 

conhecimento interagindo com outros docentes fazendo com que o processo educativo seja 

baseado na perspectiva ação-reflexão ação  

PALAVRAS-CHAVE Tecnologia, educação, conhecimento e reflexão. 

ABSTRACT 

Changes in technology, education, is present in our lives through different media, and ICT 

(INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION) are attractive tools, which is 

innovatingteaching practices. It is essential that the teacher understand and learn to value 

                                                           
 
 
 
1 

Artigo apresentado ao Curso de Mídias na Educação da Universidade Federal de Santa Maria, como requisito 
parcial à obtenção do título de Especialista em Mídias na Educação. 
2
 Aluna do Curso de Mídias na Educação da Universidade Federal de Santa Maria. 

3
 Professora Orientadora, Mestre, Universidade Federal de Santa Maria. 

 
 
 



2 
 

technology resources for the performance andeffectiveness of their work at school. 

Technology as well as renewing the process of teaching and learning will 

providedevelopment of the student, valuing the critical side, imaginationand emotional 

possibilities of exploring new criação.Sendo thusinterdisciplinarity can be seen as a new 

conception of knowledge and learning process and use of Technologies will make the student 

acquire a broader view of knowledge interacting withother teachers making the educational 

process is based on the perspective action-reflection-action 

 

1   INTRODUÇÃO 

 No século XXI a tecnologia está presente na nossa vida tanto no meio político, 

cultural, pessoal e principalmente no profissional. Ela é modificada a todo o instante. Cabe 

aos educadores buscar mais qualificação para melhorar sua prática, é dever do professor 

assegurar o acesso ao aluno às novas tecnologias, bem como ter acesso a qualificação para 

utilização destas ferramentas. 

 Neste prisma IMBERNÓN (Revista Pátio, 2011, p.12) aponta: 

Hoje não se pode falar de educação do futuro sem falar da importância das redes 

educativas. As redes ou seja, as relações entre pessoas grupos e instituições, mas 

com mecanismo mediante o qual são formadas alianças e criados espaços de 

intercâmbios dinâmicos entre pessoas e instituições de diferenças lugares do mundo 

com objetivos claros e comuns, o que será fundamental no desenvolvimento de uma 

educação melhor para todos. 

A mudança começa em avaliar a probabilidade de utilizar essas ferramentas 

tecnológicas na prática, assim diversificando a metodologia das aulas tradicionais, e 

proporcionados novas formas de ensino-aprendizagem. 

 

Para VALENTE (Revista Pátio,2011, p.09) 

No entanto, para que essa integração tecnológica ocorra, é preciso implantar 

mudanças em políticas, concepções, valores, crenças,processos e procedimentos que 

são centenários e que certamente exigirão um grande esforço por parte dos 

educadores e da sociedade como um todo. 
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 Diante disso, é necessário fazer uma reflexão e promover uma discussão entre os 

profissionais da educação, sobre a importância das tecnologias encontrada na instituição 

escolar. 

Esse trabalho tem por objetivo compreender como o educador utiliza as mídias 

existentes para elaboração de seu planejamento em uma escola da Rede Municipal de Ensino 

Fundamental de Cruz Alta. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO USO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

 A tecnologia na educação vem adquirindo cada vez mais importância na sala de 

aula. A utilização como um instrumento no processo de aprendizagem é imprescindível por 

ser de fácil compreensão para nossos alunos e por ser uma ação social. 

 “Em contato com uma geração que já nasce tendo intimidade com as novas 

tecnologias, o desafio do professor é ensinar a navegar entre inúmeras informações, selecioná-

las de maneira crítica e organizá-las.” (MARANGON, 2011). 

 Os alunos de hoje são diferentes em relação aos professores, quando estes eram 

alunos não tinham acesso a toda a essa tecnologia, hoje a grande maioria tem disponível 

informações via televisão, computador, videogame entre outros. 

 Baseando-se nesta realidade deve-se buscar cada vez mais qualificação para 

educadores e educando.  

  Segundo MORAN (2000, p 24.) 

Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo a conhecer, a comunicar-

se, a ensinar e a aprender, a integrar o humano e a tecnologia a integrar o individual, 

o grupal e o social. E nos profissionais da educação também devemos reaprender a 

planejar e a nos comunicar com os nossos alunos. 

 A mídia oferece várias opções para aperfeiçoar nossos planejamentos,.por ser um 

agente de socialização, entre o mundo, a família, a escola e a religião.Os professores 

necessitam compartilhar destas novas informações para poder melhorar o planejamento e a  se 

comunicar melhor com os alunos. 

 Para SETTON, (2010, p. 9) 
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Dessa forma, as mídias serão vistas aqui como espaços educativos na medida em 

que são responsáveis pela produção de uma série de informações e valores que 

ajudam os indivíduos a organizar suas vidas e suas idéias. Auxiliam, também, a 

formarem opinião sobre as coisas, ajudam todos nós a organizar uma forma de 

compreender e de se adaptar ao mundo. 

 Ao trabalhar com as mídias,temos a oportunidade de nos comunicar com 

diferentes modos  de informações, mensagens,códigos e saberes. E no exercício  docente, as 

mídias falam com alguém, revelam uma idéia, um conteúdo, têm intuito de transmitir, 

expressar conhecimentos e capacidades. 

 O que quer dizer mídias? Segundo SETTON, (2010, p. 14) 

O conceito de mídias é abrangente e se refere aos meios de comunicação massivos 

dedicados, em geral, ao entretenimento, lazer e informação - rádio, televisão, jornal, 

revista, fotografia e semana. além disso, engloba as mercadorias  culturais com a 

divulgação de produtos e imagens e os meios eletrônicos de comunicação, ou seja 

,jogos eletrônicos,celulares,DVDS,CDs,TV a cabo ou via satélite, por último ,os 

sistemas que agrupam a informática, a TV e as telecomunicação computadores e 

redes de comunicação. 

 Para perceber a importância das mídias na educação o professor deve entender o 

que faz parte das mídias, muitos não tem esse conhecimento. E que a socialização e a 

interação com as mídias é fundamental para os alunos principalmente neste século. 

 Segundo DEMO (2009,p. 92) 

Implica essa idéia que o professor necessita construir ambiente adequado de 

aprendizagem, no qual ambos- professor e aluno – se desempenhem adequadamente 

no sentido de aprender bem; embora se mantenha a diferença social, não cabe mais 

manter diferenciados, ou seja, desconstroem,reconstroem conhecimento; segue, 

então, que o aluno não vai para a escola/universidade para escutar aula, mas para 

produzir conhecimento, pesquisar e elaborar; usa-se para esse desafio a expressão 

comunidade de aprendizagem, para indicar que todos fazem parte de um 

empreendimento comum de construção de conhecimento com sentido formativo. 

 Se o professor usar as diversas mídias existentes, os alunos interagem muito mais 

com a escola, assim com certeza a escola ira ao encontro do seu aluno. Que precisa ser 

desafiado na busca do conhecimento. O professor deve proporcionar ao aluno novas 
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experiências, mas sempre auxiliando para que o aluno seja critico diante das informações 

recebidas. 

 “Preparar seus alunos para selecionar e utilizar criticamente a informação 

proporcionada pelos meios de comunicação de massa.” (FERNANDES, 2004) 

 Diante das informações recebidas pelos alunos o professor necessita apontar como 

selecionar as informações criticamente. 

 As tecnologias nas escolas, além de ressaltar conhecimentos adquire e possibilita 

a construção de novos saberes que permite ao professor trabalhar com cooperação, interação e 

reflexão. 

3 A TECNOLOGIA E A APRENDIZAGEM 

Ao abordar o assunto tecnologia na aprendizagem é importante estudar as seguintes 

concepções: instrucionista ou transmissiva, vivencial e espontaneista, e construtivista. 

Na abordagem instrucionista ou transmissiva o professor só utiliza o livro ou seu 

diário, não busca e nem pesquisa novos instrumentos para melhorar sua prática. Sua aula é 

reprodutiva, o aluno deve ser passivo. Nesta concepção o detento do saber é o professor. O 

aluno é apático ao saber. Quando ocorre um erro foi por que o aluno entendeu mal, jamais o 

erro é do professor.“O professor ensina quando passa a informação para o aluno e este 

aprende porque memoriza e reproduz,fielmente,essa informação. Aprender está diretamente 

vinculado à memorização e à reprodução da informação.” (SILVA, apud,VALENTE2009, p. 

76). Nesta concepção a informação e o conhecimento se adquirirem através memorização e 

reprodução de informação. 

A concepção vivencial e espontaneista do conhecimento é adquirida através da busca, 

sendo que o aluno é um ser inteligente, capaz de criar, construir e aprender. O professor 

incentiva, motiva e da autoconfiança para o aluno buscar experiências novas, mas os objetivos 

não são bem claros o professor não tem uma meta a de ensino-aprendizagem. Ela ocorre sem 

compromisso. 

Nesse entendimento a concepção construtivista, observa-se que o aluno já tem um 

conhecimento e a partir dali adquire novos conhecimentos. Ele é um ser ativo e independente, 

responsável pela construção de seu conhecimento. 
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Segundo SILVA (2009, p. 76) 

O professor deixa de ser o ator principal, mas continua com o importante e 

insubstituível papel de mediador, de orientador do processo de aprendizagem. A 

metodologia adotada e diversificada. Busca-se planejar situações que favoreçam a 

professores e alunos pesquisarem e aprenderem juntos. [...] 

Cabe ao professor questionar, desafiar, levantar novas hipóteses para fazer a 

mediação, sendo que a avaliação ocorre durante o processo de aprendizagem a observação 

será diariamente para avaliar se houve assimilação dos conteúdos, pelos alunos. 

 De acordo com DEMO (2009,p. 92). 

O professor precisa saber encantar o aluno, como parte de seu exercício profissional, 

algo com que não se preocupava antes, por conta da relação autoritária; hoje, de 

certa forma, o professor precisa merecer o aluno, estar á altura do aluno ,ir atrás 

dele; não se trata de trocar culpa-antes era o aluno,agora é simplesmente do 

professor. 

  O professor não deixa de ter autonomia e o domínio de decisão nas atividades 

previstas, mas deverá mediar orientar, motivar o aluno na busca do conhecimento e usando a 

tecnologia como ferramenta pedagógica, Ao estimular os alunos a contribuírem com 

informações , eles se sentiram parte do processo de aprendizagem.. 

 Com a habilidade que os alunos interagem com as mídias existentes é 

indispensável uma mudança na postura do professor em sala de aula. Os motivos estão 

evidentes os alunos estão na era digital o muitos professores ainda  utilizam o quadro ou livro 

para o seu planejamento, devemos adotar as inúmeras mídias tecnológicas para repassar os 

conteúdos e auxiliar  no  processo de ensino aprendizado, de forma atrativa para o aluno. 

 Para DEMO (2009, p. 110) 

Na prática, as novas tecnologias não destronaram o professor; ao invés, encontraram 

seu lugar mais adequado, realçando a nobreza da função maiêutica e autopoiética. 

Olhando, ainda do ponto de vista da inclusão digital, torna-se cada dia mais claro 

que seu papel é decisivo a inclusão digital mais digna e justa é aquela feita através 

das alfabetizações, entrando de vez no processo de aprendizagem dos estudantes e 

professores. No fundo, as novas tecnologias rendem-se à maior tecnologia jamais 

inventada na espécie humana de aprender bem. 
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 Assim, os professores devem refletir sobre a nova maneira de aprender dos 

alunos, eles estão mais exposto a essas tecnologias, além de ser algo que provoca curiosidade 

aos alunos, então, usar o mundo virtual na sala de aula, como material pedagógico fará com 

que professores e os alunos tenham um ensino aprendizagem significativo e satisfatório. 

Tornando o aluno mais, crítico, reflexivo, participativo entre várias outras habilidades 

tecnológicas . 

4 METODOLOGIA 

O presente artigo teve como metodologia a pesquisa qualitativa através de pesquisa 

bibliográfica e aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas. A aplicação 

aconteceu em uma escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Cruz Alta, buscando 

compreender como o educador utiliza as mídias existentes para elaboração de seu 

planejamento, sendo este questionário elaborado com o intuito de diagnosticar a utilização das 

mídias no planejamento escolar  

Para conhecer como os professores estão utilizando as tecnologias na escola um 

questionário foi aplicado com 09 professores que atuam da pré-escola ao 5º ano do ensino 

fundamental, com idade entre 25 e 37 anos e uma média de 02 a 17 anos de carreira. 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Uma das ferramentas utilizadas para auxiliar no planejamento das aulas é a internet, 

sendo que todos os entrevistados fazem uso desta ferramenta, embora nem todos tenham o 

acesso em suas residências, conforme gráfico 01. 
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Navegação na internet pelos professores. Gráfico 01. 

 

Sendo a internet um meio de comunicação importantíssimo em uma escola, só 

duas pessoas têm acesso a ela na instituição, mas por lado outro o acesso em casa quase todos 

os professores tem com exceção de uma pessoa  

O gráfico 02 mostra que o professor utiliza a internet para fazer pesquisas, 

aprimorando seu planejamento, nela encontra também lazer, comunicação e informações. 

Para SETTON (2010. p. 109) 

De acordo com pesquisas mais recentes , no que se refere às novas mídias, o espaço 

das TICs( tecnologias da informação e comunicação) como a internet- ou nas 

palavras de seus usuários, a cibercultura- deve ser vista como meio de expressão em 

um mundo tão dominado pelas indústrias da cultura;o espaço cibernético é 

concebido como veículo de diálogo e trocas comunicativas intensas, espaço de 

construção de novas amizades, sociabilidade e reflexividade. 
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Formas de utilização da internet. Gráfico 02 

Os sites mais usados pelos os professores são os que tratam de temas referentes à 

educação, noticias e esportes. Demonstram muito interesse por blog que se relacionados com 

a educação.  

As informações sobre os sites são pesquisados na sua maioria é a internet, depois 

os colegas são os principais colaboradores, conforme demonstra o gráfico 03. 

 

 

Conhecimento dos endereços dos sites utilizados. Gráfico 03 
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O gráfico ratifica que os professores estão, modificando seu modo de 

planejamento em busca de mais conhecimento para auxiliar seu aluno. Cabe ao professor se 

ajustar a esta nova modalidade, pois é necessário investir na formação dos professores para 

que possam atuar como agente de aprendizagem. 

VALENTE (Revista Pátio,2011, p.09) 

[...] é necessário investir na formação dos professore para que possam atuar como 

agente de aprendizagem. Contudo, essa preparação não acontece de imediato, e a 

implantação desses mecanismos de inovação não segue uma estratégia disruptiva, 

mas sim incremental.Quando mais pessoas estiver preparadas para atuar como 

agentes de aprendizagem, mais facilmente atingiremos a condição de uma sociedade 

aprendente, na qual os que sabem auxiliam quem quer caber e os não sabem pode vir 

a saber. 

Se o professor tiver formação tecnológica com certeza irá haver uma 

transformação na sua metodologia  . As aulas serão mais atrativas e eficientes, numa melhora 

de aprendizagem, com reflexos no futuro dos alunos, pois terão prazer em aprender, 

desenvolvendo o hábito pelo estudo e pesquisa.   

 

 

Formas de pesquisa na internet. Gráfico 04 
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 As mídias impressas como jornais, fotos, folhetos entre outros são pouco 

valorizadas pelos professores, que desconhece um ótimo recurso para enriquecer seu 

planejamento. 

Dentre as vantagens da mídia impressa pode-se destacar que: não necessita de 

equipamento específico para ser utilizada e é de fácil transporte; é uma mídia 

popular; é adaptável ao ritmo do leitor, permitindo releitura e leitura seletiva; não 

possui um horário específico de distribuição; tem custo unitário baixo quando 

comparada a outras mídias; é integrável a qualquer outro meio. 

 O rádio é usado por todos os entrevistados a maioria utiliza para escutar músicas e 

para descontração, mas o rádio é um excelente recurso que deve ser inserida no ambiente 

escolar para auxiliar nas formar tanto de ensinar, e aprender deixando as aulas mais atrativas, 

eficientes e participativas, melhorando assim o rendimento escolar e a vontade dos alunos em 

freqüentar a escola. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que a educação é um elemento responsável pela mudança social, 

transformando e melhorando o processo ensino-aprendizagem e a tecnologia veio para 

auxiliar na construção do conhecimento, favorecendo construção da autonomia no aluno, por 

meio de atividades prazerosas, motivadas pelo o desejo da descoberta, pela curiosidade em 

manipular, explorar e conhecer o novo. 

A tecnologia é um caminho sem volta às vezes se leva algum tempo para aprendê-

la, muitas vezes temos todos os recursos necessários para dominação dessa tecnologia, mas 

para isso é preciso dispor de tempo para nos ambientar com tamanha evolução, usando isso 

para nos aperfeiçoar, e principalmente para auxiliar na aprendizagem. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO PARA COLETAS DE DADOS 

Professora: Nilva de Fátima Silva de Oliveira 

Estou cursando o curso em Mídias na Educação fazendo uma pesquisa com os professores 

como vocês utilizam as mídias para elaborar seus planejamentos: 

Nome da escola: 

Nome do professor: 

Idade: 

Quantos anos que atua na profissão: 

______________________________________________________________________ 

Você navega na internet? 

(   ) sim 

(   )não  

Onde você navega? 

(   ) em casa 

(   ) na escola 

(   ) em casa de laronse 

(   )  outros lugares 

Você navega na internet para? 

(   ) enviar mensagens  

(   ) para procurar informações; 

(   ) pesquisar e fazer trabalhos; 

(   ) lazer ,passatempo.etc.. 
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Cite três sites que você mais utiliza: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Como ficou sabendo os endereços destes sites? 

(   ) colegas 

(   ) amigos 

(   ) revistas  

(   ) pela internet 

Quando pesquisa na internet você? 

(   ) usa sempre os mesmos sites; 

(   ) você buscas sites diferentes  

(   ) usa o que você conhece e procura em outros. 

Você costuma utilizar noticias de jornais para preparar suas aulas? 

(   )sim      (   ) não  

Você já utilizou rádio em sua sala de aula? 

(   )   sim (   ) não  

Como você utiliza o rádio?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Muito obrigada por sua contribuição. Sucesso para você. 


