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RESUMO 
 
O presente estudo bibliográfico se propõe a 
refletir sobre Contribuições da Tecnologia 
Educacional no Contexto da Sala de Aula, 
para tanto são mostradas a legislação e 
concepções de alguns teóricos tais como: 
Sampaio & Leite (2005), Pocho, et all (2012),  
Perrenoud (2000),  Moran (1991), Libâneo 
(1994), dentre outros. A metodologia 
desenvolvida oportunizou valorizar a 
tecnologia no contexto da contemporaneidade 
especialmente a tecnologia educacional. As 
reflexões observadas nos leva a compreender 
o valor da formação permanente do professor 
incluindo a apropriação de conhecimentos 
referentes às novas tecnologias. O estudo 
mostra ainda que o processo de aprendizagem 
pode ser estimulado pelo uso de tecnologias 
simples, ou complexas para atender as 
necessidades de todos os alunos o que nos 
induz a afirmar a importância do letramento 
informacional na função docente. 
 
Palavras-chave: Tecnologia educacional. 
Aprendizagem. Letramento informacional 

SUMMARY 
 
This bibliographical study aims to reflect on 
Contributions of Educational Technology in the 
Context of Classroom, for both are shown laws 
and conceptions of some theorists such as: 
Sampaio & Leite (2005 ), Pocho, et all ( 2012), 
Perrenoud (2000 ), Moran (1991 ), Libâneo 
(1994 ), among others. The methodology 
provided an opportunity to value technology in 
the contemporary context especially 
educational technology. The reflections 
observed leads us to understand the value of 
continuing education teacher including the 
appropriation of knowledge regarding new 
technologies. The study also shows that the 
learning process can be stimulated by the use 
of simple technologies, or complex to meet the 
needs of all students which leads us to affirm 
the importance of information literacy in 
teaching function . 
 
Keywords: Educational technology . Learning. 
informational literacy 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

A sala de aula atual mostra a diversidade como fator vivenciado no dia a dia. Quando iniciamos 

abordagens de comunicação no espaço escolar mediadas pelas tecnologias da informação, estamos 

falando de Tecnologia Educacional.  

Ao nosso redor estamos envolvidos com o uso de tecnologias, tanto simples quanto complexas, 

essa realidade também é vista no espaço escolar. Apesar da realidade descrita podemos questionar: Por 
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que muitos educadores não utilizam estratégias pedagógicas com uso de tecnologias sejam simples ou 

complexas? Por que muitas escolas não investem em AVA - ambientes virtuais de aprendizagem? 

Os questionamentos acima descritos são decorrentes da vivência com professores nos diversos 

níveis de ensino, onde se verifica alusões ao uso de tecnologias especialmente as mais complexas, ou seja, 

com uso de AVA. 

Ao considerar o uso de tecnologia como importante fator para o desenvolvimento da aprendizagem 

tem-se como objetivo geral: Refletir sobre as contribuições da tecnologia educacional na sala de aula e 

objetivos específicos: Descrever o histórico da tecnologia educacional no Brasil; Conhecer tecnologias na 

sociedade contemporânea;  Discutir o valor da tecnologia educacional no espaço da sala. 

 

2. FUNDAMENTOS DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

2.1 Histórico da tecnologia educacional no Brasil  

 

A década de 1960 é considerada o período do uso mais sistematizado das tecnologias dependentes 

na escola brasileira, essa realidade tinha como propósito político-econômico mostrar para o mundo a 

capacidade do país como produtor e consumidor dos bens. No campo educacional esse modelo tecnicista, 

sugeria o uso de modernização da prática pedagógica por meio das tecnologias especialmente o 

computador que chega às camadas menos favorecidas da população por meio da escola pública. 

De acordo com Libâneo (1994) na teoria pedagógica tecnicista, a sociedade é vista como um 

sistema, e a escola como a instituição que utiliza técnicas específicas, que pode levar o indivíduo a 

modificar seus comportamentos conduzindo-os a novos padrões de competências. Esse pensamento é 

reorganizado na década de 1980, com o uso da Tecnologia Educacional (TE) como estratégia de  inovação 

nas práticas pedagógicas. 

Ao reportar sobre o assunto, Pocho et al (2012)  lembra que ao falarmos de tecnologia mais 

complexas nos referimos às tecnologias da informação e da comunicação, que devem ser conhecidas e 

utilizadas pelos alunos e especialmente os professores. No entanto, a nosso ver,  não se pode esquecer  

tecnologias, mais simples como (lápis, quadro de giz etc.) que também contribuem para o desenvolvimento 

da aprendizagem. 

Conforme Sampaio & Leite, (2005) no estudo teórico-prático o uso das  tecnologias, objetivam 

instrumentalizar os profissionais e  pesquisadores a realizarem um trabalho pedagógico de construção do 

conhecimento a partir de interpretação e aplicação das tecnologias presentes na sociedade, oportunizando 

assim, possibilidades de aprendizagem aos diversos tipos de alunos. 

Com esse pensamento podemos afirmar sobre o valor da tecnologia, quando refletimos o conceito 

da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABTE, 1982): 

 
A Tecnologia Educacional fundamenta-se em uma opção filosófica, centrada no desenvolvimento 
integral do homem, inserido na dinâmica de transformação social; concretiza-se pela aplicação de 
novas teorias, princípios, conceitos e técnicas, num esforço permanente de renovação da educação. 
(p.17)  
 

Essa afirmativa mostra que a tecnologia é dinâmica e precisa atender as necessidades do seu 

tempo histórico. Na sala de aula pode ser o lápis ou o computador que possibilitará uma aprendizagem 
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significativa. Essa realidade não significa que as escolas brasileiras não devam buscar cada vez mais ter 

acesso a prática do uso de  tecnologia  digital nas salas de aula. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9.394, de 20 de dezembro de 1996) ao 

observar a demanda mundial propõe uma prática educacional que esteja compatível com a modernidade, o 

mercado de trabalho e o conhecimento. Essa realidade mostra o valor do uso das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) na escola, habilitando esse aluno, futuro cidadão, a participar do mercado 

tecnológico de trabalho.  

Para melhorar o acesso à tecnologia com o Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007 em seu 

art.1º o Presidente da República instituiu “O Programa Nacional de Tecnologia Educacional – Proinfo”, do 

Ministério da Educação (MEC), que tem como finalidade o uso pedagógico das tecnologias de informação e 

comunicação nas redes públicas de Educação Básica. 

Com esse programa o Brasil dá um passo na direção da inclusão digital, oferecendo  ao aluno da 

rede pública o acesso à informatização, estendida aos alunos com necessidades educacionais especiais 

(NEE) passaram a ter acesso às tecnologias dependentes com uso do computador que favorece as 

adaptações no espaço da sala e  minimizam as suas dificuldades. 

 

2.2 Compreendendo as tecnologias na sociedade contemporânea 

 

O maior consumo da sociedade contemporânea é o da informação, neste sentido entra a tecnologia 

como suporte para a demanda existente. No ambiente escolar verifica-se que as tecnologias educacionais 

são relevantes, pois conduzem ao desenvolvimento do processo de aprendizagem, além disso, é possível 

verificar que a tecnologia está presente nos recursos simples e complexos existentes na escola. Nessa ótica 

afirma Thiagarajan e Pasigna (1988 apud, POCHO, et al, 2012) que um trabalho sobre Tecnologia 

Educacional desenvolvido nos Estados Unidos foram agrupadas as tecnologias em duas categorias 

(independentes e dependentes).  

As independentes também denominadas simples, não necessitam de recursos elétricos ou 

eletrônicos para sua produção ou utilização, dentre eles podemos citar: álbum seriado, blocão (ou flip chart), 

cartão relâmpago, cartaz, ensino por fichas, estudo dirigido, flanelógrafo, mapa e globo, quadro de giz, livro 

didático, quadro branco etc. Apesar de materiais simples e que podem contribuir para o processo de 

aprendizagem, muitos não são utilizados ou são até mesmo esquecidos.   

As dependentes ou complexas dependem de recursos elétricos ou eletrônicos para serem 

produzidas ou utilizadas dentre eles podemos citar: Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, 

Audioconferência (Conferense Call), Blog, Chat ou bate-papo, Digital versatile disk - DVD, Computador, 

Televisão. Observa-se que nem todos esses recursos estão disponibilizados na escola e mesmo quando 

existem muitos não são utilizados devido à falta de formação de professores para ensinar com essas 

tecnologias.  

Na tecnologia dependente o computador é um dos equipamentos mais usados e no contexto 

inclusivo tem prestado muitas contribuições aos alunos com (NEE) devido aos hardwares e softwares 

existentes no ambiente computacional.  
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Na história da tecnologia Moran, (1991) afirma serem os meios de comunicação importantes na 

difusão dos acontecimentos (informação) como no do imaginário (ficção), nesta mesma linha Pocho et al 

(2012, p. 119)  compartilham essa ideia onde há sequencia de inovações com respostas sociais diferentes.  

 
Primeiro,  foram os livros (século XV), divulgados em larga escala graças aos tipos móveis de 
Gutenberg), que influenciaram a sociedade e a educação: depois foram o jornal periódico (século XVII), 
o rádio (século XIX), a televisão e o computador (século XX). Entretanto, essas tecnologias 
revolucionaram o mundo de maneiras diferentes.  

 

2.3 O valor da tecnologia educacional no espaço da sala 

 

           A sociedade vivencia a tecnologia em todos os momentos, a sala de aula por possuir uma função de 

desenvolver as potencialidades do aluno se coloca como espaço para esse fim. Apesar dessa peculiaridade 

não se pode pensar que a mesma só tenha respostas eficazes com as chamadas tecnologias dependentes. 

Diante desse impasse acreditamos ser necessário refletir sobre atividades desenvolvidas na sala de aula 

que muitos acreditam não ser uma tecnologia. 

          Ao utilizarmos um lápis, um cartaz ou um livro didático estamos nos referindo às chamadas 

tecnologias independentes, aquelas que não necessitam de recursos elétricos ou eletrônicos para ser 

desenvolvida, isto nos leva a crer ser esse tipo de tecnologia os mais usados ainda nas escolas brasileiras. 

Neste sentido é importante para o professor compreender essa realidade e valorizar essas tecnologias 

encontrando alternativas e estratégias que possam ser utilizadas para estimular o processo de 

aprendizagem. 

          É possível que a sala onde exista tecnologia dependente possa obter resultados satisfatórios, no 

entanto as tecnologias simples ainda permanecerão no contexto das salas de aula por muito tempo. Essa 

realidade revela que o uso de tecnologias sejam elas simples ou complexas deve existir, como também a 

compreensão por parte do professor e aluno da realidade apresentada em seu ambiente educacional. Este 

espaço deve compor troca entre a sala de aula com suas tecnologias simples e o ambiente virtual uma vez 

que segundo Pocho et al (2012), essa tecnologia deve está inserida pois proporciona aos professores e 

alunos um vínculo intenso com o conhecimento.  

O mesmo autor afirma ainda, que o professor deve se apropriar do saber relativo às tecnologias, 

pois as mesmas favorece a prática docente resultando em um planejamento pedagógico mais adequado as 

diversidades existentes na sala de aula. 

Nesta mesma ótica Perrenoud (2000, p, 128) comenta: 
 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e 
dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e 
classificar, a leitura e a análise de textos e imagens, a representação de redes, de procedimentos e de 
estratégias de comunicação. 

 

Isto significa que as novas tecnologias especialmente as que utilizam a informática e mídias são 

instrumentos para estimular o processo de aprendizagem, a partir de novos modelos de ensinar e aprender 

tendo como suporte o domínio e o uso pedagógico das tecnologias onde o professor na escola atual precisa 

dominar as tecnologias principalmente as complexas. Para tanto, não deve esquecer o significado da 

alfabetização tecnológica necessária ao docente que envolve domínio das tecnologias existentes na 

sociedade e que são conduzidas ao espaço educacional.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluirmos o trabalho, verificamos que a tecnologia é um componente imprescindível no espaço 

da sala de aula, e que a mesma é dinâmica e precisa atender as necessidades do seu tempo histórico. Na 

sala de aula pode ser o lápis ou o computador que possibilitará uma aprendizagem significativa. Essa 

afirmativa não significa que as escolas brasileiras não devam buscar cada vez mais ter acesso a prática do 

uso de  tecnologia  digital nas salas de aula. 

O maior consumo da sociedade contemporânea é o da informação, e essa demanda chega à escola 

que necessita está em consonância com as necessidades da sociedade. No caso do Brasil as tecnologias 

da informação e comunicação tiveram maior acesso com o Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007 

que implantou “O Programa Nacional de Tecnologia Educacional – Proinfo”, do Ministério da Educação 

(MEC), nas redes públicas de Educação Básica. 

As tecnologias são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem sendo essas 

consideradas independentes - simples (quando não necessitam de recursos elétricos ou eletrônicos para 

sua produção ou utilização), são eles: quadro de giz, livro didático, álbum seriado etc. ou dependentes – 

complexas (dependem de recursos elétricos ou eletrônicos para serem produzidas ou utilizadas) podemos 

citar: Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, Audioconferência (Conferense Call), Blog, Chat ou bate-

papo, Digital versatile disk - DVD, Computador e Televisão. 

No ambiente escolar verifica-se que as tecnologias educacionais são relevantes, pois conduzem ao 

desenvolvimento do processo de aprendizagem, além disso, é possível verificar que a tecnologia está 

presente nos recursos simples e complexos existentes na escola, no entanto esses recursos muitas vezes 

não são valorizados. 
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