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RESUMO 

 

A pesquisa abordou sobre a utilização da tecnologia na educação expondo seus aspectos e em 

particular o recurso da técnica do “copy/paste”, compreendendo mais sobre esses recursos 

tecnológicos, trazendo como questionamento de pesquisa até que ponto a tecnologia pode 

alienar as pessoas ou fornecer as contribuições para a formação intelectual do indivíduo. Na 

fundamentação teórica da pesquisa encontra-se um enfoque sobre a enciclopédia Barsa, 

fazendo um apanhado desde sua criação e como conseguiu garantir sua sobrevivência em 

meios aos avanços tecnológicos. Foi tratado também no decorrer do trabalho, sobre a 

importância da construção do conhecimento, ressaltando como a utilização da tecnologia pode 

ser uma ferramenta de auxílio ou pode ser considerada como uma aliada para o comodismo. O 

presente trabalho proporciona ainda uma contribuição empírica, através da análise de 

diferentes opiniões de pessoas que puderam vivenciar a transição do ensino tradicional, como 

por exemplo, o costume de realizar pesquisas em livros, para o ensino com as facilidades que 

a tecnologia oferece. Assim, a pesquisa teve o objetivo de mostrar que embora a tecnologia 

tenha implantado na sociedade vários fatores negativos, ela pode ser uma ferramenta para um 

melhor conhecimento, desde que seja utilizada de forma adequada.   

 

Palavras-chave: Avanço tecnológico. Educação. Ensino-aprendizagem.   
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ABSTRACT 

 

The study addressed on the use of technology in education by exposing its aspects and in 

particular the technical feature of the "copy / paste", comprising more about these 

technological resources, bringing as research questioning the extent to which technology can 

alienate people or provide contributions to the intellectual formation of the individual. In the 

theoretical foundation of the research is a focus on the encyclopedia Barsa, making a caught 

since its creation and how managed to secure their survival in environments with 

technological advances. Was also treated in the course of work, about the importance of 

building knowledge, emphasizing the use of technology can be a tool or aid can be regarded 

as an ally for complacency. This work also provides an empirical contribution, through the 

analysis of different opinions of people who were able to experience the transition from 

traditional teaching, such as the custom of conducting research in books, to teaching with the 

facilities that the technology offers. Thus, the research aimed to show that although the 

technology has deployed several negative factors in society, it can be a tool to improve 

knowledge, provided it is used properly. 

 

Key-words: Technological advancement. Education. Teaching and learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola ininterruptamente se caracteriza por ações culturais, processos históricos e 

técnicos que servem de referência para a instrução das comunidades e das famílias. Com isso, 

observa-se que muitos dos padrões conhecidos de ensino evoluem, muitas vezes sendo 

substituídos por novos métodos e técnicas para se construir o conhecimento. 

Tais métodos e técnicas são notadamente marcados pela inserção de novas 

tecnologias ao ensino. Contudo, as novas tecnologias quando são articuladas à educação, 

implica em vários fatores, visto que a sociedade contemporânea apresenta diferentes maneiras 

de obter informação e aplicar o conhecimento.  

Essas transformações provocadas pelo impacto das novas tecnologias na educação, 

além de modificar a realidade na qual a escola está inserida, modifica o ser humano. É através 

dessas mudanças que se descobrem e se criam meios de melhorar o desempenho na 

construção do conhecimento. Nesse processo, conhecimentos que já foram construídos são 

enfatizados, ou dispensados, refletindo a desenvoltura desse avanço tecnológico. 

Assim como a educação é um fator de grande importância na vida do ser humano, 

por possibilitar transformações na sociedade, na cultura, nos hábitos e na economia, o avanço 

da tecnologia também exerce suas influências nesses elementos e na escola, o que molda a sua 

realidade ao estar num mundo tecnológico.  

Com isso, é necessário que os profissionais docentes estejam sempre se qualificando, 

principalmente em relação à inclusão dos recursos tecnológicos aplicados ao ensino, pois as 

inovações tecnológicas modificam os processos de aquisição de conhecimento. Percebe-se, 

portanto, a necessidade de se ter educadores qualificados e aptos para lidarem na prática 

educativa com métodos e técnicas eficazes para a aprendizagem do educando. 

Este trabalho compila uma breve visão acerca deste tema, sendo estruturado em três 

capítulos: um para a caracterização do estudo de pesquisa; outro para uma incursão teórica; e 

um terceiro que traz uma contribuição empírica de um trabalho de campo realizado na fase de 

projeto desta monografia. Compõe, ainda, a conclusão. 
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CAPÍTULO 1 – O PROJETO DE PESQUISA 

 

1.1. Problemática 

 

As tecnologias presentes no cotidiano das pessoas influenciam em novas condutas e 

um novo pensar. Com a sua disseminação, com as variadas ferramentas de informação e com 

a comunicação dada no progresso da informática, o indivíduo passa a ter formas diferentes de 

viver, de se relacionar com as outras pessoas, de pensar e agir; dando um novo aspecto na 

sociedade, diferenciando-se desta maneira, as gerações antigas das atuais.   

Durante muito tempo, as tecnologias eram consideradas como um sistema de 

máquinas que serviam para substituir o homem. Entretanto, podem ser considerados outros 

aspectos, em que Kenski (2003) revela que a tecnologia caracteriza-se pelo conjunto de 

conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e a 

maneira de se utilizar um equipamento em um determinado tipo de atividade.  

Mesmo assim, nos dias atuais, o avanço tecnológico quase não é valorizado no meio 

educacional e ainda se encontram posturas de resistência ao seu uso pelos profissionais da 

educação, mesmo sendo já algo comum e que está se expandindo por vários setores da 

sociedade. No entanto, é inegável a importância da tecnologia para o crescimento social e 

econômico do país. Nas escolas, em particular, hoje há uma série de equipamentos que 

melhoram muito o funcionamento das mesmas; alguns são utilizados em salas de aulas, outros 

na administração, mas todos ajudam na informação, comunicação, gestão e até na segurança. 

Tem-se como exemplo: o telefone, o fax, a televisão, o vídeo, as máquinas fotográficas e 

filmadoras, os computadores com internet, além de bibliotecas informatizadas com livros, 

revistas e jornais, catracas eletrônicas para controle de acesso etc.  

Seguindo esse pensamento, Kenski (2003) coloca ainda que “a opção pelo ensino 

com o computador exige alterações significativas em toda a lógica que orienta o ensino 

docente em qualquer nível de escolaridade: o ponto fundamental da nova lógica de ensinar é a 

redefinição do papel do professor”. Desta maneira, com o acesso à tecnologia, os professores 

podem pensar em como ela aperfeiçoa as práticas do dia-a-dia, proporcionando aos alunos a 

ampliarem suas possibilidades educativas.  

Em complemento à autora, o avanço tecnológico acaba incidindo em um processo 

criativo, por meio do qual o ser humano utiliza-se de recursos materiais e imateriais ou os cria 
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a partir do que está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, objetivando encontrar 

respostas para os seus problemas, de forma a vencê-los.  

Desse ponto de vista, esse progresso vem para garantir maior eficácia da educação, 

fortalecendo o ensino e proporcionando melhores resultados da aprendizagem. Mas para que 

isso se concretize, as escolas devem buscar se adaptar, abrindo as portas para as inovações 

tecnológicas, buscando atingir seus objetivos e metas.  Em contrapartida, surgem outras 

preocupações, como a possibilidade de diminuição da privacidade e o excesso de informação.  

Uma delas que impacta diretamente no meio educativo trata do procedimento de 

copias na realização de tarefas escolares, antes nunca pensado como plágio ou uma atitude 

criminosa, mas sim como uma técnica para a elaboração de atividades escolares, amplamente 

aceita por professores e sistemas de ensino nos anos que duraram até o advento dos 

computadores na educação. A partir daquele momento, o que antes era pensado como parte do 

processo educacional, passou a ser encarado como pernicioso, sinônimo de incapacidade 

intelectual ou como ato criminoso. 

Surgiu assim, como questão básica dessa pesquisa, a seguinte indagação: “Como o 

copiar e colar da internet, como técnica de aprendizagem, interfere na aquisição de 

conhecimento nas escolas? Quais são os prejuízos? Há benefícios?”.  

Deste modo, tendo como base o que foi mencionado, o presente trabalho tem como 

finalidade fazer uma explanação sobre esses aspectos da tecnologia na educação, ressaltando a 

construção do conhecimento com o avanço tecnológico e abordando as faces da tecnologia no 

ambiente escolar. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo geral  

 

O presente trabalho tem como objetivo geral descrever os aspectos da tecnologia na 

educação, em particular o computador com o recurso técnico para a técnica do “copy/paste”, 

permitindo compreender mais sobre esses recursos tecnológicos, ressaltando como isso 

interfere na construção do conhecimento.  
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1.2.2. Objetivos específicos  

 

- Caracterizar teoricamente o tema; 

- Identificar uma contribuição empírica;  

   -Concluir acerca dos aspectos da tecnologia na educação, em particular o 

computador com o recurso técnico para a técnica do “copy/paste”, mostrando sua influência 

no conhecimento. 

 

1.3. Justificativa 

 

No decorrer de uma formação acadêmica, os discentes passam por diversas 

interrogativas, sendo elas, na maioria das vezes, direcionadas para sua formação profissional. 

O interessante é que quando se depara com o campo de trabalho, mesmo sendo uma 

instituição de rede pública (que possui uma realidade diversa na qual as gerações são 

diferentes e as visões de mundo podem estar distorcidas diante da sociedade que vive), a 

tecnologia pode se tornar uma ferramenta para “comodidade” e o “pensar” torna-se uma 

raridade em seu cotidiano escolar. 

Com isso, o processo de ensino/aprendizagem pode sofrer diversas problemáticas, o 

que, nas instituições públicas, pode representar sérios problemas a ele. Essas influências 

tecnológicas, ao mesmo tempo em que podem ajudar o educando, podem igualmente 

prejudicá-lo, se tornando um grande desafio ao professor. 

A escolha do tema deve-se às observações realizadas em um colégio estadual, assim 

como outras experiências adquiridas enquanto estudante de ensino médio que, ao contrário de 

muitos alunos que atualmente utilizam a tecnologia como uma ferramenta mais rápida na 

busca de informações, era comum recorrer aos livros e bibliotecas da cidade para realizar as 

pesquisas.    

Perante essas experiências, criou-se uma inquietação, tendo como finalidade 

compreender a realidade dos alunos do ensino médio, que utilizavam a tecnologia como uma 

ferramenta principal para a concretização de suas tarefas.  

Analisou-se então de forma mais detalhada durante o período do estágio, como o uso 

da tecnologia tem se tornado cada vez mais comum a todos, porém como uma via de mão 

dupla mediante a forma utilizada, podendo ser observada com um olhar positivo quando 

empregada como uma ferramenta de auxílio, ou, com um olhar negativo quando utilizada 

como uma grande aliada para a comodidade.   
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Assim, o presente estudo justifica-se tendo em vista que a massiva utilização da 

tecnologia na educação – em particular o computador – e o planejamento apropriado, podem 

ser utilizados como grandes ferramentas no processo de ensino-aprendizado, para que se 

evitem maiores problemas à Educação, uma vez que os indivíduos estão cada vez mais 

inseridos nas comodidades do mundo virtual.  

 

1.4. Metodologia 

 

Os procedimentos utilizados para a contribuição do trabalho foram inicialmente a 

pesquisa bibliográfica e posteriormente um questionário de entrevista composto por sete 

perguntas abertas, sendo as entrevistas gravadas em áudio, transcritas e aqui descritas de 

modo autorizado pelos participantes para que suas respostas pudessem ser expostas neste 

trabalho a fim de obter as diferentes opiniões sobre o assunto abordado.  

 

O presente trabalho não apresentou dificuldades em sua elaboração, dado que a 

colaboração dos entrevistados se deu de forma interessada e a maioria deles teve desperto o 

desejo de relembrar aspectos sobre a passagem dos livros até os sites de busca como técnicas 

de aprendizagem.  

Sendo assim, o trabalho dividiu-se em três partes: 

- No Capítulo 1 foi apresentado de forma sucinta o projeto de pesquisa, abordando 

sobre sua problemática, os objetivos geral e específicos, a justificativa pela escolha do tema e 

a metodologia utilizada no trabalho;  

- No Capítulo 2 foi realizada uma abordagem teórica, tendo como elemento de 

análise a enciclopédia Barsa, uma referencia como técnica de aprendizagem de determinados 

conteúdos escolares, fazendo um retrospecto desde sua criação e como conseguiu sobreviver 

em meio às inovações da tecnologia. Neste mesmo capítulo, enfatizou-se também sobre a 

importância da construção do conhecimento com o avanço tecnológico;  

- Já no Capítulo 3 falou-se sobre a Tecnologia e a Educação, discutindo sobre as 

faces da tecnologia em sala de aula, sobre sua utilização como uma ferramenta de auxílio ou 

como uma aliada para a comodidade. Nesta mesma seção, como forma de contribuição 

empírica para a pesquisa, foram analisadas entrevistas realizadas com três docentes que 

tiveram experiências escolares com a tecnologia de computadores e também a consulta em 

livros em meio manual (Roteiro no Anexo II);  
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- E por fim, o trabalho apresentou as conclusões finais observadas com a pesquisa, 

cooperando para um melhor entendimento e uma forma mais aberta de pensar sobre o uso da 

tecnologia na Educação. 

Assim, com a utilização de conceitos sobre o tema e com as respostas obtidas na 

pesquisa de campo, foi possível uma conclusão sobre este tema, oferecendo uma ampliação da 

visão no que diz respeito aos aspectos que a tecnologia contribui ou não na educação, bem 

como os fatores positivos e negativos de seu uso.  
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CAPÍTULO 2 – UM TOQUE DE MÁGICA NA EDUCAÇÃO 

 

2.1. Barsa, a avó das pesquisas escolares    

 

Ter uma enciclopédia nas estantes das casas ou escritórios nas décadas que 

antecederam a internet era algo muito comum. Não se fazia um bom trabalho escolar sem 

consultar uma enciclopédia. A cada ano as editoras se esforçavam para superar os volumes 

anteriores com o máximo de atualizações possíveis, e assim a cada novo exemplar se tentava 

aprimorar os conhecimentos e catalogar as novas descobertas e informações mais atualizadas 

assim como se buscava também uma melhor estética dos exemplares através de melhoria na 

qualidade do papel de impressão, fotografias com resoluções cada vez melhores e capas muito 

atraentes. Toda essa perfeição fazia das enciclopédias produtos de extrema qualidade para os 

padrões da época, e quanto mais volumes tinha uma coleção mais imponente ela se tornava 

naquele lugar de destaque. A busca pelo máximo de modernidade e conteúdo atualizadíssimo 

levava as editoras a uma corrida desenfreada no lançamento de seus volumes e investimento 

em estratégias de vendas de um produto tão necessário quanto uma peça de vestuário. Foi 

nesse contexto de tamanha importância dos livros de conhecimento universal quase ilimitado 

na vida cotidiana das pessoas que surgiu aquela que então marcaria para sempre como um 

divisor de águas a história das enciclopédias no Brasil: a Barsa.  

Lançada no mercado das editoras nacionais no ano de 1964, o modelo brasileiro foi 

idealizado pelo casal Alfredo de Almeida Sá e Dorita Barret, herdeira da família fundadora da 

enciclopédia Britânica. A origem do nome foi à junção das sílabas dos sobrenomes dos seus 

idealizadores: Barret e Sá.  

Como ocorre com as coisas que têm seu valor reconhecido, a Barsa também tinha seu 

custo monetário elevado e nem todos podiam adquirir o produto. Dessa forma além de ser 

algo de muita qualidade e prestigio no âmbito do conhecimento também tinha um “que” de 

status social. Todo estudante que possuía um exemplar se orgulhava e quem não tinha 

sonhava com a aquisição. A Barsa fazia a diferença. 

Facilmente encontrada nas bibliotecas públicas e escolares nos anos de 1970 e 1980, 

também era ideal de consumo do estudante tê-la em casa. Esse ideal muitas vezes era difícil 

de ser realizado pelo custo elevado. Os vendedores então usavam como estratégia de vendas a 

disponibilização dos volumes para serem manuseados e folheados enquanto falavam das 

vantagens de ter uma enciclopédia tão completa em casa e os brindes que acompanhavam o 
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produto (um globo terrestre, mini coleção de livro de receitas, mini coleção de estórias 

infantis e o mapa mundi). 

 Além de poder encontrar a enciclopédia Barsa nas bibliotecas públicas e escolares,  

os vendedores visitavam os lares fazendo propaganda e oferecendo-a, para que as pessoas 

pudessem tê-la como um material de consulta de qualidade em sua própria residência. Mas, 

como era considerada uma enciclopédia com conteúdo completo, o seu custo era um pouco 

elevado e nem todos poderiam adquiri-la.  Machado (2012) ressalta que informações de 

diversas áreas poderiam ser encontradas, além de ser considerada como um presente de valor 

naquela época.  

Era muito comum a realização das pesquisas escolares fazendo consulta aos livros. 

Os alunos “perdiam” mais tempo lendo os livros, retiravam as ideias mais importantes para o 

seu trabalho, procuravam verbetes em suas páginas, ou até tiravam proveito de todo o material 

de seu interesse e transcreviam no papel. O professor, dependendo do grau de maturidade e do 

nível de escolaridade, exigia de seus alunos que não fosse apenas uma cópia, mas sim uma 

pesquisa selecionada de informações, para a construção de seus textos fossem mais 

personalizados. Mas, nem todos os alunos tinham esse zelo em construir seu conhecimento. 

Alguns alunos ainda persistiam em não se esforçar para elaborar um bom trabalho, e 

acabavam deixando-se levar pela preguiça, pela desorganização e muitas vezes, pela falta de 

planejamento com a data de entrega da tarefa (MACHADO, 2012). Da parte dos professores, 

aceitavam cópias transcritas da enciclopédia como trabalhos escolares. 

Com o advento da internet a Barsa teve sua popularidade abalada e assim, de forma a 

não perder o seu valor, seguiu o avanço tecnológico sendo uma das primeiras enciclopédias 

do país a lançar uma versão digital, a qual teve a Encarta e a Wikipédia suas maiores 

concorrentes. Foi desta forma, sendo inovadora e com visão de mercado, que a Barsa, com 

pouco mais de 50 anos de existência, se manteve ativa no mercado. Essa permanência no 

mercado se deu muito pela confiabilidade dos seus conteúdos, o que fez com que se 

distinguisse das demais fontes de informação. 

E assim, mesmo com a chegada do mundo virtual, a Barsa desde sempre buscou 

manter-se no mercado, com publicações anuais contínuas e atualizadas, se adequando sempre 

ao que o avanço tecnológico tem a oferecer (OLIVEIRA, 2012). 

Como fatores negativos trazidos pelo o advento das diversas tecnologias, em 

especial, a facilidade que se tem em encontrar todas as informações que se desejam na 

Internet, as enciclopédias não são vistas mais como antes. Na concepção Machado (2012), o 

conteúdo que é disponível na Internet supre, literalmente, a falta de muitos livros. E isso, 
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explica o motivo pelo qual as pessoas se acomodam em realizar uma busca mais rápida e 

menos trabalhosa.  

No entanto, mesmo que se tenha toda essa complementação e toda essa facilidade, as 

enciclopédias digitais, ou até mesmo as páginas encontradas em sites de busca como o 

Google, são apenas ferramentas para se ter mais informação, não se diferenciando muito das 

pesquisas em livros. Na realidade a ideia é a mesma: a busca de informações para compor 

conhecimento, enriquecer saberes, realizar pontes de conteúdos e leituras com novos autores, 

destacando também dados e fatos ocorridos.  

 

 

2.2 A construção do conhecimento com o avanço tecnológico 
 

Diante de um mundo cada vez mais globalizado, a utilização de novas tecnologias na 

construção do conhecimento é uma das formas que as gerações presentes nas escolas utilizam. 

Portanto, cabe ao professor compreender em quais as situações a tecnologia pode ajudar de 

forma efetiva no aprendizado dos alunos, e não ser apenas vista como um “adereço” ou um 

entretenimento.  

Com o progresso das ferramentas tecnológicas na área da educação, permitiu-se 

inovar a maneira de transmitir informações, facilitando o processo de construção do 

conhecimento. Assim, acredita-se que o potencial educativo que as tecnologias possuem, 

devem contribuir para o aprimoramento pedagógico visando à construção da autonomia dos 

educandos e para o exercício da cidadania.  

O avanço tecnológico expande-se por vários setores da nossa sociedade, sendo 

impossível ignorá-lo em nosso meio e recusar seu papel para o crescimento social e 

econômico de nosso país. O crescimento da tecnologia trouxe grandes influências na 

educação e, sobretudo, na atividade profissional do professor. 

O avanço tecnológico veio para garantir uma maior eficácia na atuação do professor, 

aprimorando o ensino e conquistando melhores resultados na aprendizagem. Por isso, as 

escolas tiveram que se adaptar para receber a inovação tecnológica, capacitando os seus 

professores para uma nova metodologia de ensino.   

De acordo com Costa (2009), no início o avanço tecnológico causou muito impacto 

pela carência de conhecimento de algumas pessoas em relação às vantagens e desvantagens 

destas mudanças e os professores tiveram que se conformar que aos poucos iriam ser 

substituídos pela didática e tecnologia desses equipamentos, tendo várias discussões abertas 
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sobre esse assunto, já que seu uso seria adaptado nas atividades escolares e principalmente no 

ambiente escolar.  

O conhecimento, porém, até no período da guerra fria, era um assunto confidencial 

dentro das organizações e era protegido a “sete chaves”. Para Mendes (2007), atualmente o 

mundo está cada vez mais interconectado, as informações estão disponíveis para todos, de 

forma simultânea e real. Com o surgimento da Internet, a sociedade conquistou lucros 

inesperáveis como, por exemplo, o acesso ao conhecimento sem barreiras.  

Assim, desde a expansão pública da Internet, parte desse conhecimento encontra-se 

acessível em redes abertas, expansivas e turbulentas, trazendo a possibilidade de construção 

do conhecimento compartilhado. Desta forma, um dos grandes desafios da Internet está em 

saber discernir o que é verdadeiro do que é falso. Embora não seja uma tarefa fácil, o processo 

do conhecimento é autocorretivo, pois elimina lentamente aquilo que não é verdadeiro 

(MENDES, 2007).  

Tanto as tecnologias de informação, como as tecnologias de comunicação, na 

concepção de Perrenoud (2000), são instrumentos que podem ser criadoras ou recriadoras da 

realidade escolar, devendo ser utilizadas de forma rígida e responsável, para que se tenham 

bons resultados, ajudando ao professor a cumprir sua função social na sala de aula.  

Para Faria (2009), deve haver uma preocupação de nossa parte em questão das novas 

tecnologias na educação, pois contribuem positivamente no processo ensino-aprendizagem, 

acelerando o processo cognitivo e intelectual, em especial ao que está relacionado ao 

raciocínio lógico e formal. 

Desta maneira, as novas linguagens tecnológicas devem ser selecionadas, analisadas 

e trabalhadas para que se tornem conhecimento relevante e apropriado para o crescimento do 

homem. Atualmente, os processos tecnológicos que são utilizados são vistos como 

tecnologias intelectuais, por transformarem conceitos em um estado virtual em processo 

cognitivo. 

No ponto de vista de Pierre Lévy (2001), as tecnologias intelectuais, por terem 

grande influência no processo cognitivo do indivíduo, serão os parâmetros utilizados na busca 

pelo entendimento. Tais tecnologias sempre existiram na sociedade e acabaram interferindo 

de alguma maneira na percepção e conceituação do meio em que convive. Segundo o autor, as 

tecnologias intelectuais situam-se fora dos sujeitos cognitivos, como por exemplo, um 

computador sobre a mesa ou um livro nas mãos. Mas que também, estão entre os sujeitos 

como códigos compartilhados, textos que circulam programas que são copiados, imagens que 

são impressas e transmitidas.  
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Lévy (1993) em seu livro, As Tecnologias da Inteligência, faz uma analogia entre 

enciclopédia física e virtual, abordando que fisicamente, a procura torna-se mais difícil, pois a 

pessoa terá que virar páginas, percorrer minuciosamente com os olhos em cada parágrafo, 

além dos volumes serem pesados e imóveis. Já o hipertexto, pode ser considerado como um 

conjunto de nós ligados por conexões, sendo dinâmico e estando sempre em movimento. 

Deste modo, com um ou dois cliques, obedece por assim dizer ao dedo e ao olho, mostrando 

ao leitor uma de suas faces, e em uma seguinte leitura mostra outra, com detalhes mais 

ampliados, com uma estrutura mais trabalhada e esquematizada.  

Ainda sobre a enciclopédia virtual, Lévy (1993) diz ainda que:  

 

“(...) se redobra e desdobra à vontade, muda de forma, se multiplica 

se corta e se cola outra vez de outra forma. Não é apenas uma rede de 

microtextos, mas sim um grande metatexto de geometria variável, com 

gavetas, com dobras. Um parágrafo pode aparecer ou desaparecer sob uma 

palavra, três capítulos sob uma palavra do parágrafo, um pequeno ensaio 

sob uma das palavras destes capítulos, e assim virtualmente sem fim, de 

fundo falso em fundo falso”. (p. 41). 

 

Como exposto na concepção de Lévy, enfatiza-se aqui a importância dos educadores 

adotarem a cultura digital para compreender o universo dos estudantes. Além de salientar que 

os professores devem usar as ferramentas virtuais em prol da educação, deve descobrir suas 

singularidades e oportunizar aos estudantes a participação mais ativa no seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

Observa-se que nos dias atuais, não há, portanto, dificuldades em utilizar as 

ferramentas digitais em sala de aula. Os estudantes possuem uma habilidade admirável para 

usar esse tipo de ferramenta. E essa observação também vale para as crianças. Os professores 

devem conhecer a tecnologia tão bem quanto elas e, sobretudo, isso deve ser utilizado numa 

ótica de aprendizagem colaborativa. Cabe ao professor se capacitar para poder ensinar aquilo 

que ele domina. Ou seja, é uma questão de entrar nessa cultura e implementar o conhecimento 

pedagógico ao utilizar essas ferramentas.  

Mas ainda estamos apenas no começo de uma grande mudança cultural. Nos dias de 

hoje é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo. O banco de dados da Internet existe 

como uma biblioteca única de todo o mundo, permitindo utilizar essas informações, podendo 

estar em outros idiomas, graças aos recursos da tradução.  

Em alguns trechos em uma matéria da revista Gestão Educacional (2013), Lévy 

comenta que não é possível estar diante de uma tela de computador e, de uma hora para outra, 
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não se lembrar do que se está fazendo e ir fazer outra coisa de qualquer jeito.  Perante o 

computador é indispensável saber controlar a mente e se concentrar com o intuito de 

aprendizagem e de colaboração. O excesso cognitivo é realmente um problema falso, pois é o 

mesmo que dizer há livros demais em uma biblioteca. Mas muitos livros não impactam em 

uma sobrecarga cognitiva. O indivíduo tem que aprender a utilizar os arquivos da biblioteca, a 

escolher o livro que seja mais adequado com seu objetivo e realmente ler o livro, e não 

começar a ler a primeira página e depois buscar outro livro. 

 Assim acontece na plataforma online, em que a responsabilidade de cada um é que 

faz a diferença, destacando desta maneira, que o avanço tecnológico não possui um impacto 

negativo. Apenas quando as pessoas estão expostas a coisas negativas. Na verdade, o 

problema não é a Internet, e sim a falta de disciplina mental.  

Ao falar de Inteligência Tecnológica, Lévy (2010) enfatiza que ela só tem início com 

a cultura e que acaba crescendo com ela. A Inteligência do todo não deriva mais 

mecanicamente de atos cegos e automáticos, pois é o pensamento das pessoas que eterniza ou 

coloca em movimento o pensamento da sociedade.  

Ao utilizar as ferramentas tecnológicas acumula-se o estudo que fica armazenado e 

passa a ser consistente e durador, servindo para transformar a informação em conhecimento 

útil à sociedade. Permanecer informado sobre os acontecimentos e sobre os fatos do mundo 

social trata-se de uma questão de sobrevivência e algo indispensável para alcançar o sucesso 

profissional.  

É necessário, portanto, que haja mudanças nos setores relacionados ao processo do 

país, não somente agora, mas sempre, pois as transformações culturais e sociais ocorrerão à 

população como um todo, não bastando apenas uso das tecnologias da inteligência, e 

esquecendo-se dos aspectos subjetivos que fazem parte da vida das pessoas, necessários para 

conquistar o sucesso (SOUZA; SOUZA, 2010).  

Desta forma, para que o uso das tecnologias aliadas à aprendizagem seja eficaz é 

necessário utilizar os recursos disponíveis e variados, visando integrar a prática do professor 

com sua vivência e experiência sobre o tema tratado, pois assim será capaz de transmitir de 

maneira eficiente e técnica aquilo que se propõe fazer.  

Considera-se ainda, que uma formação e novas tecnologias predizem espaços para o 

desenvolvimento de atividades de integração de tecnologias em educação, como trabalhar em 

grupos que criem maneiras de atualizar os novos recursos com o propósito educacional. Lévy 

argumenta necessário para essa capacitação que:  
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“Professores se apropriam das novas tecnologias como um recurso 

próprio, como livros e lápis, e não como uma “caixa preta” imposta 

externamente; Educação permanente é componente essencial da formação 

de professores. Seria útil que existissem centros de apoio em que os 

professores pudessem testar programas e receber orientações sobe o uso; 

Cooperação local e inter-regional, estimulada através de encontros 

periódicos e jornais para a troca de experiência e de programas, estimulados 

pelo governo ou outras instituições; Enfatizar atitudes pedagógicas de 

inovação e interação nas equipes interdisciplinares; Visão integrada de 

ciência e tecnologia que busque entender os processos científicos e a 

mudança nos paradigmas educacionais”. (p. 26) 

 

 

Ressalta-se com isso, que as novas tecnologias podem gerar um grande impacto 

sobre o papel dos professores, pois pela formação constante adquirida via Internet em termos 

de conteúdos, métodos e uso da tecnologia apoia-se um modelo geral de ensino, classificando 

os estudantes como participantes ativos do processo de aprendizagem e não apenas como 

receptores passivos de informação e conhecimento, sendo válido incentivar os educadores a 

utilizar redes e a reformular suas aulas, encorajando os alunos a usufruírem de novas 

experiências.  

Enfatiza-se ainda que as tecnologias quando são destinadas à educação constituem 

um novo paradigma educacional que abrangem a descoberta, a consciência e significam que 

as instituições de ensino formam, de uma maneira geral, um lugar propício à criatividade, para 

uma aprendizagem rica em recursos, permitindo ao aluno à construção do seu conhecimento, 

de acordo com o seu estilo individual de aprender.  

Portanto, as novas tecnologias junto com uma boa proposta pedagógica são de 

fundamental importância para a aprendizagem, a partir do momento em que são identificadas 

pelos educadores como ferramentas mediadoras do ensino e como um auxílio ao aluno ao 

construir seu próprio conhecimento.   
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CAPÍTULO 3 – TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

3.1 As faces da tecnologia em sala de aula 

 

Fazer uso da tecnologia em sala de aula, seja ela uma tecnologia recentemente 

inserida no mercado ou não, deve ser algo interativo no ambiente escolar e sempre com a 

responsabilidade de aperfeiçoar a percepção dos alunos em relação a mundo do qual fazem 

parte. É fundamental um contínuo processo de interatividade entre os alunos com dados e 

informações que a sociedade oferece e a história de sua natureza e cultura, proporcionando 

que ampliem cada vez mais vez os seus conhecimentos. Ao se tratar de novas tecnologias, 

Kenski (1996) aborda ainda que:  

 

 “(...) a aprendizagem pode se dar com o envolvimento integral do 

indivíduo, isto é, do emocional, do racional, do seu imaginário, do intuitivo, 

do sensorial em interação, a partir de desafios, da exploração de 

possibilidades, do assumir de responsabilidades, do criar e do refletir 

juntos.” (p.146). 

 

 

A inserção desta mudança, ou seja, a utilização de novas tecnologias em sala de aula 

inicia-se e deve ser continuada com a criação de certa infraestrutura tecnológica e de um 

programa de utilização em que os professores sejam capacitados para que se usufruam das 

novidades tecnológicas em sua prática pedagógica de forma adequada. Os educadores devem 

aprender a lidar com as novas tecnologias para que possam passar para os alunos como 

manuseá-las sem que eles sejam manipulados por elas. Com isso, é preciso usá-las para 

educar e para que haja uma familiarização, incentivando aos alunos para que percebam, 

mesmo com a forte presença da tecnologia na sala de aula, o ato de ler e escrever ainda é 

muito importante para a construção do conhecimento (SILVA, 2012). 

As novas tecnologias devem ser adequadas para aquilo que elas não são singulares e 

servir de resgate para o uso das tecnologias velhas, usando cada uma no que tem de peculiar 

em relação à outra, mas nunca substituí-las entre si. Ainda na percepção de Silva (2012), 

absorver a influência das novas tecnologias deve servir para o docente não só como uma 

atividade de ensino, mas também em sua atividade de pesquisa continuada, já que as 

novidades tecnológicas possuem diferentes características e estão relacionadas ao processo de 

informação e atualização do conhecimento científico.   
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O ideal é que os professores trabalhem em conjunto com seus educandos, não 

somente para que eles aumentem sua capacidade, métodos e táticas de reter conhecimento, 

mas que ajudem pincipalmente a construírem conceitos. Eles devem entender esse novo 

momento e utilizar essas novas ferramentas a seu favor, instigando o aluno a buscar a 

informação. Os professores, contudo, necessitam se adequar o conteúdo e a didática de sua 

aula, para utilizar esses meios como um complemento. Conforme Gadotti (2002): 

 

 “(...) o professor deixará de ser um lecionador para ser um 

organizador do conhecimento e da aprendizagem (...) um mediador do 

conhecimento, um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um 

cooperador, e, sobretudo, um organizador de aprendizagem”. (p. 32). 

 

 

As novas tecnologias permitem o fácil acesso à informação e a interação online.  

Através das redes sociais, por exemplo, explica-se o aumento do uso de celulares, tablets e 

laptops dentro das salas de aula por parte dos alunos. Além da facilidade que os alunos têm 

em adquirir o conhecimento, os professores acabam adotando a tecnologia em favor de uma 

aula mais dinâmica e assim o acesso à informação fica mais objetivo e rápido.  

Para todos os efeitos, os alunos devem ter discernimento entre entretenimento e 

conhecimento, sem deixar de respeitar os limites desse uso dentro da sala de aula. O educando 

deve se conscientizar de que a informação que ele consegue acessar rapidamente nem sempre 

se torna um conhecimento.   

Com tudo que foi abordado até o momento, afirma-se cada vez mais que as escolas 

são locais onde ocorre a emancipação do indivíduo, nos quais desde cedo já se molda 

cidadãos conscientes de suas responsabilidades, formando empreendedores do conhecimento. 

Sob a justificativa de serem imprescindíveis que os ambientes educativos se transformem em 

lugares onde as crianças e jovens possuam habilidades de intervir no conhecimento 

estabelecido, devem desenvolver soluções e fazerem uso de forma correta para o bem estar da 

sociedade (RAMOS, 2014). 

Para Ramos (2014), a integração da tecnologia de informação e comunicação (TIC) 

na escola favorece em muito na aprendizagem do aluno e a aproximação entre os alunos e os 

professores. Com essa ferramenta metodológica, ambos têm a possibilidade de construírem 

conhecimento através da escrita, reescrita, troca de ideias e experiências, sendo uma grande 

aliada na busca do conhecimento, auxiliando na resolução de problemas e até mesmo no 

desenvolvimento de projetos.  
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Na concepção da mesma autora, as TICs têm como característica o fazer e o refazer, 

transformando o erro em alguma coisa que pode ser revista e reformulada instantaneamente 

para a produção de novos saberes e, desta maneira, cada indivíduo que explora as tecnologias 

de informação e comunicação se torna um emissor e receptor de informações. 

Com a incorporação das TICs, o auxilio aos gestores, aos professores e aos alunos 

para transformarem a escola em um ambiente democrático e promotor de ações educativas 

que ultrapassem os limites da sala de aula, há o estimulo ao aluno de ter uma visão mais 

ampla, respeitando sempre os pensamentos e ideais do próximo, não se esquecendo de que, 

para que isso ocorra, o professor deve ser capaz de distinguir os diferentes modos de pensar e 

as curiosidades dos alunos, sem que se tenha uma imposição de sua opinião. Neste contexto, 

Freire (2001) lembra que:  

 

                “Não haveria exercício ético-democrático, nem sequer se 

poderia falar em respeito do educador ao pensamento diferente do 

educando se a educação fosse neutra – vale dizer, se não houvesse 

ideologias, política, classes sociais. Falaríamos apenas de equívocos, de 

erros, de inadequações, de “obstáculos epistemológicos” no processo de 

conhecimento, que envolve ensinar e aprender. A dimensão ética se 

restringiria apenas à competência do educador ou da educadora, à sua 

formação, ao cumprimento de seus deveres docentes, que se estenderia ao 

respeito à pessoa humana dos educandos”. (p. 38-39). 

 

 

 

Enfatiza-se assim, que a educação não pode mais existir como no modelo antigo, no 

risco de virar virtual e invisível para a sociedade. As novas tecnologias devem ser exploradas 

para serem utilizadas como meios de construção do conhecimento e não apenas para a sua 

divulgação.  

 

3.2 Ferramentas de auxílio ou uma aliada para a comodidade?  

 

 

Para que a tecnologia sirva realmente como uma ferramenta de auxílio na educação, 

é necessário que algumas atitudes sejam levadas em consideração, como a conscientização da 

população para melhoria do ensino em todos os níveis de educação, melhoria na qualificação 

dos professores e avanço na quantidade de recursos utilizados. No entanto, o comodismo pode 

aparecer quando não há incentivo por parte dos educadores em utilizar novidades tecnológicas 

a favor de seu crescimento.  
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Nossa realidade tecnológica é muito diferente da qual viveram nossos pais. Este 

século das novidades da tecnologia, é também o século das facilidades e da comodidade. Ao 

nosso redor nos deparamos sempre com novos aparatos com o intuito de ajudar o nosso dia-a-

dia. Tais tecnologias podem ser encontradas desde os afazeres domésticos até o transporte 

público e a educação.  

Grande parte das tecnologias está sendo utilizada como ferramentas de auxílio no 

processo educativo, estando presente em todas as etapas do processo pedagógico. A 

tecnologia no ambiente escolar pode induzir a várias mudanças, como por exemplo, na forma 

de organizar o ensino.  

Contudo a utilização de tecnologia não fica restrita somente aos tipos de 

equipamentos e produtos: ela varia comportamentos. O crescente avanço da tecnologia 

impõe-se à cultura existente, mudando não somente a forma de pensar do indivíduo, mas de 

todo o seu grupo social. Bellonni (2001) diz que a “interação das inovações tecnológicas aos 

processos educacionais depende da concepção de educação das novas gerações que 

motivaram as ações políticas do setor”.  

Desta forma, é importante repensar os métodos utilizados e refletir sobre as práticas 

educativas trabalhadas, entendendo como a educação nos dias atuais pode responder às 

demandas da sociedade, sem ficar estagnado no que era utilizado antigamente.  Ao repensar e 

refletir, é possível chegar à percepção de que na sociedade da informação, a escola deve ser 

considerada como uma bússola para navegar no mar do conhecimento, proporcionando uma 

gama de informações úteis para a obtenção de resultados (GADOTTI, 2000).  

Embora a educação no ambiente escolar ainda se apresente com uma característica 

distante da que foi evidenciada por Gadotti anteriormente, é importante repensar o ensino 

considerando a sociedade informacional.  

O problema de se trabalhar com essas tecnologias não está relacionado apenas à 

visão retrógrada que algumas instituições de ensino ainda possuem, mas também na deficiente 

preparação de muitos professores para usar esses recursos. Além disso, algumas vezes os 

recursos tecnológicos modernos são tratados na escola como objetos “preciosos”, que acabam 

se tornando objetos de decoração, não deixando que os alunos desfrutem de um recurso que 

tinha a finalidade de um melhor aprendizado. Desta forma, segundo Kenski (1996), as 

tecnologias tornam-se um problema, e não uma novidade positiva para o desenvolvimento das 

atividades escolares.  

Não se pode negar que a vinda da Internet tem contribuído e muito para facilitar o 

trabalho. Essa facilidade que o avanço proporciona é benéfica, mas desde que seja usada de 
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forma certa. Quando utilizada de forma errada, ele pode causar um estudo superficial. É notável 

nas escolas o efeito dessa superficialidade e comodidade que é gerada pela tecnologia, pois tudo 

sempre está pronto na Internet e assim o aluno não “perde” tempo lendo livros, tendo em vista que 

na Internet se encontra com facilidade as pesquisas (MELO, 2015).    

Com isso, enfatiza-se a responsabilidade do papel do professor em ajudar o aluno a 

vencer essa comodidade. Sendo necessário para isso, que ele tire o foco dos resultados e ajude 

os alunos a terem uma visão de que o ganho está no estudo em si, pois se o aluno não 

desenvolver esse aspecto durante sua formação, dificilmente ele irá obter algo de útil para o 

seu aprimoramento.  

O gosto pela leitura deve ser mais cultivado entre os alunos, pois acabou se tornando 

algo muito raro nos dias atuais. Os alunos leem pouco e, quando leem, não querem perder seu 

tempo procurando em livros e se prendem à facilidade oferecida no ambiente virtual. É 

preciso o resgate da consulta aos livros e a prática de uma leitura mais detalhada. 

 Mas essa comodidade não é somente culpa dos alunos. Muitas vezes a culpa é do 

próprio educador por não recomendar livros: apenas dão ordem para realizarem a pesquisa. 

Os professores devem sugerir listas de materiais que sejam achados nas bibliotecas para que 

os alunos pesquisem e façam uma leitura minuciosa, contribuindo assim para o seu 

crescimento profissional.   

Segundo Silva (2011) para que o uso de tecnologias no processo ensino-aprendizado 

vença os obstáculos do modismo, é preciso estar convicto das intenções e objetivos 

pedagógicos. Os professores devem se conscientizar da importância de seu papel social e 

trazerem para sua prática pedagógica tanto o novo quanto as mudanças precisas para assimilá-

lo de maneira seletiva.  

 

3.3 Com a palavra os atores  

 
 

Na perspectiva de se atingir os objetivos já mencionados para o desenvolvimento 

desta pesquisa, além do levantamento bibliográfico já realizado com vários conceitos 

adquiridos sobre o tema proposto, nesta seção serão apresentadas e analisadas as respostas 

obtidas pelas entrevistas aplicadas a três colaboradoras, sendo denominadas neste trabalho 

como Entrevistado A, Entrevistado B e Entrevistado C, que viveram a transição enciclopédica 

até à atual tecnologia.  

O roteiro de entrevista foi composto por sete perguntas abertas (Anexo ....), a fim de 

obter diferentes opiniões sobre o assunto abordado, proporcionando uma grande contribuição 
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empírica para o trabalho. As entrevistas foram gravadas em áudio com prévia autorização dos 

entrevistados. 

A primeira pergunta realizada na entrevista buscou saber como era visto o processo 

de ensino-educação durante sua trajetória no ensino médio. Na opinião do Entrevistado A, o 

processo de ensino-educação era considerado como algo muito valioso e a escola era um lugar 

de muito respeito. “A palavra de um professor tinha o peso da palavra de um pai ou uma 

mãe”. Nas escolas os alunos eram ensinados a honrar os educadores e a escola quase um lugar 

sagrado, onde se aprendiam o hino da escola, os hinos de nossa pátria, e para entrar e sair da 

sala de aula formava-se filas como demonstração de disciplina. Os conteúdos programáticos 

eram repassados pelos professores com a intenção de fazer com que os alunos realmente 

aprendessem, sendo muitas vezes convidados a ir à frente da sala para explicar o que havia 

sido aprendido ou escrever com giz no quadro negro. “O professor podia chamar a atenção 

dos alunos, pois tinha a certeza de que os pais apreciariam a conduta e seriam gratos por 

saberem que além deles alguém mais estava empenhado em transformar-nos em cidadãos de 

bem”.  

Segundo o Entrevistado A, raramente os pais eram chamados na escola por motivo 

de indisciplina. Havia reuniões de pais, em que se levava para casa o comunicado sobre a 

reunião e este bilhete retornava para o professor assinado pelo responsável, confirmando sua 

presença. Nas reuniões, os pais ficavam sabendo do desempenho dos filhos pelo boletim 

escolar assinado e entregue no dia da reunião. As avaliações pedagógicas eram levadas a sério 

e os alunos estudavam para alcançar a média, que era 5,0. “Tirar notas vermelhas (abaixo de 

5,0) era o que todos procuravam evitar estudando muito, pouco antes até de o professor 

entrar em sala de aula e reuníamos para sabatinarmos uns aos outros para ver se sabíamos a 

matéria de prova.” Existia um rigor muito alto com relação à recuperação. Quem tirava notas 

abaixo da média era questionado firmemente em casa pelos pais e sabia que se não 

recuperasse, poderia esquecer as diversões do período de férias. Dessa forma, o ensino era 

algo realmente levado a sério e quem frequentava escola saía realmente preparado para 

exercer sua formação escolar. 

Para o Entrevistado B, que cursou o ensino Superior Normal, em sua época de curso 

ainda não tinha ocorrido à mudança curricular. Havia disciplinas do chamado Científico e 

também as matérias do Normal. “... Na minha época imperava a visão tradicional”. 

Já para o Entrevisto C, em seu período de Ensino Médio, não teve muita noção sobre 

o assunto, pois realizava um ensino médio de técnico em Contabilidade.  
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A segunda pergunta do questionário buscou saber dos entrevistados como era feito o 

processo de buscas e pesquisas quando eram solicitadas pelos professores. Para o Entrevistado 

A, durante sua formação de ensino médio, o processo de pesquisas era feito por meio de 

livros, revistas, jornais e muitas visitas às bibliotecas. “Levávamos os livros emprestados 

para casa e costumávamos também comprar gravuras em papelarias”. Ela conta ainda que 

havia uma vasta variedade de figuras e temas para recortes ou decalques de trabalhos 

escolares. Naquela época, era comum também desenhar as letras das capas dos trabalhos com 

canetas hidrocor e colar figuras, ou então, os trabalhos eram feitos em cartolinas para serem 

apresentados à turma, mas realmente era um trabalho de confecção manual com espaço para 

texto que era elaborado a partir das leituras e pesquisas em livros.   

O Entrevistado B também confirma o que foi abordado pelo entrevistado anterior, ou 

seja, para pesquisar, naquela época, recorria-se aos livros e aos autores em bibliotecas.  

No caso do Entrevistado C, como fazia curso de técnico em Contabilidade junto ao 

Ensino Médio, ele lembra que a maioria de suas pesquisas eram com assuntos voltados para 

sua área, mas que eram buscadas em livros, jornais e revistas.  

A terceira pergunta do questionário, buscou saber como era para elas a sensação de 

ter uma enciclopédia, visto que era considerada como um ícone de tecnologia na educação, 

porém com um acesso restrito devido seu alto custo. Buscou saber ainda, qual foi o papel da 

enciclopédia no processo ensino-aprendizagem e a quando passou a utilizá-la. O Entrevistado 

A, conta que era comum ter uma enciclopédia em casa, mas a Barsa era considerada uma 

enciclopédia super star e que nem todos conseguiam tê-la. “Sabíamos que fazer uma pesquisa 

usando a Barsa era ter um trabalho de qualidade e mesmo não tendo a enciclopédia, 

podíamos ter acesso a ela, pois estavam presentes nas bibliotecas escolares e nas bibliotecas 

públicas.” Ela conta ainda que a sensação de ter a Barsa era algo indescritível. Quando algum 

vendedor passava em suas residências, fazia-se uma demonstração desse produto.  

A entrevistada lembra ainda que: “Mesmo sabendo que não poderia comprar meus 

pais deixavam que o vendedor entrasse e falasse sobre o produto nos dando a chance de 

tocá-la”. E além da demonstração feita, o vendedor oferecia brindes como, por exemplo, uma 

mini coleção de livros de contos infantis, um globo terrestre e um mapa mundi. “Depois de 

ver toda a demonstração do vendedor e ver os filhos com os olhos cheios de encanto e 

esperança de possuir a Barsa, meus pais perguntavam o preço e a forma de pagamento, e 

diziam sempre para deixar para uma outra vez que passassem pela minha rua. Eles até 

compravam um livro de receitas ou um dicionário por ficarem sem jeito de não comprar nada 

após o vendedor ter desprendido um enorme tempo demonstrando e nos deixar apreciar mais 
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de perto”. O seu contato com a enciclopédia começou no tempo do Ensino Fundamental, 

muito utilizado também no Ensino Médio, tendo um papel fundamental em seu processo de 

ensino aprendizagem. O entrevistado diz que ao pesquisar a Barsa era uma forma de alimentar 

toda a sede de saber: “Pesquisar, ler para entender e copiar trechos para enriquecer meus 

trabalhos escolares, me fez aprender verdadeiramente, pois a pesquisa era toda de minha 

autoria”. E assim, era nítido em sua opinião, perceber a grande diferença que era digitar a 

palavra na “Pesquisa Google” e receber imediatamente a resposta, sem precisar folhear e ler 

páginas e mais páginas em um processo que desprendia tempo, porém, sendo algo de grande 

enriquecimento para o saber.  

Já para o Entrevistado B, a sensação de ter a Barsa era de poder, de status. Ele 

ganhou quando tinha 17 anos de idade e lembra que além da Barsa, havia outra enciclopédia 

que era vista como concorrente: a Conhecer, da editora Abril Cultural. “Eu as utilizava 

constantemente e pasme: eu as lia cotidianamente”. Ele frisa que dessa maneira ajudou 

significativamente a ampliar seus conhecimentos. 

O Entrevistado C conta que não teve condições de possuir a enciclopédia Barsa e 

que, como não a possuía, não teve a oportunidade de utilizá-la. “Nesse sentido, ela não teve 

papel importante no meu processo de ensino-aprendizagem”. 

A quarta pergunta do questionário investigou saber o que os entrevistados 

consideraram importante em seu processo de ensino e atualmente o que sente falta no 

processo de ensino-aprendizagem que é oferecido. O Entrevistado A expõe que em seu 

processo de ensino-aprendizagem, a busca pelo conhecimento era através das pesquisas e os 

exercícios que eram passados para serem realizados em casa só poderiam ser respondidos 

após muita leitura e pesquisa. “Dessa forma foi construída a minha base necessária para 

encarar os anos seguintes no Ensino Médio e no Ensino Superior. Acredito também, que hoje 

é isso que faz falta aos alunos, pois a facilidade de obter uma pesquisa pronta na Internet não 

desperta o interesse pela leitura, uma vez que seja a leitura o maior facilitador do 

aprendizado”. 

Para o Entrevistado B, tudo foi considerado fundamental em seu processo de ensino-

aprendizagem. Ele ressalta que os conteúdos eram consistentes, melhor selecionados e os 

professores cobravam mais. “Tínhamos que estudar muito e isso nos fazia aprender. Líamos e 

escrevíamos muito. Os livros eram as referências principais”. 

Na opinião do Entrevistado C, o que considerava importante em seu processo de 

ensino-aprendizagem era os clássicos referentes à sua formação técnica, que era 
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Contabilidade. E não somente naquela época eles foram indispensáveis, mas esses clássicos 

ainda hoje são muito bons e utilizados pelos professores.  

Já a quinta pergunta de pesquisa faz um comparativo entre o momento em que se 

pesquisava em livros (especialmente a Barsa) e, posteriormente, com o uso da tecnologia 

como ferramenta de pesquisa.  

De acordo com o Entrevistado A, a transformação trouxe uma excelente melhoria na 

educação escolar com o avanço da tecnologia em comparação com os métodos do passado, 

porém que se deve ter o cuidado devido de não deixar que tanta facilidade se transforme em 

uma “preguiça mental”.  Para o entrevistado, é preciso que os docentes incentivem seus 

alunos a aprenderem com a tecnologia, mas sem deixar que as facilidades do acesso rápido os 

tirem o dever de buscar e aprender, e isso podendo ser trabalhado através do boicote ao 

plágio. “Se um docente pede um trabalho aos alunos, ele deve, sobretudo ao fazer a 

correção/verificação deste trabalho, procurar saber se é um trabalho de pesquisa do aluno 

ou um simples copiar da Internet. Deve sempre deixar claro que o aluno ao pesquisar na 

Internet não deve reproduzir um trabalho de outros como seu. E mais ainda, um docente não 

deve aceitar como um trabalho passível de pontuação ou avaliação para aprovação por não 

ser de autoria do aluno”. 

Segundo o Entrevistado B, muita coisa se perdeu. “Há muita distração na 

abordagem dos conteúdos. Pouca consistência, porém excesso de informações.” Ele diz ainda 

que há uma grande contradição nos segmentos, havendo uma grande ampliação da educação, 

mas com perda de qualidade.  

Na concepção do Entrevistado C, fazendo uma análise comparativa com referência 

às ferramentas de pesquisa de antes e às atuais, ele considera que a Internet proporciona um 

acesso maior a quem tem essa ferramenta como apoio nos estudos, proporcionando uma 

facilidade no que tange às informações de todos os tipos. “... Auxilia melhor o entendimento 

dos assuntos que estivermos pesquisando e estudando”.   

A pergunta de número seis do questionário averiguou dos entrevistados como 

atualmente o ensino está sendo prejudicado pela facilidade em encontrar tudo o que se precisa 

nos sites de busca, qual a opinião pessoal em relação a esse avanço e se contribui 

positivamente ou não.  

No ponto de vista do Entrevistado A, o ensino está sendo realmente prejudicado pela 

facilidade, principalmente quando não há um controle por parte dos professores, dos pais e do 

próprio aluno, mas que esse avanço contribui positivamente para o ensino, desde que seja 
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usado de forma adequada. Ele afirma que: “... Contribui sim, mas se for utilizado de forma 

correta, como uma ajuda e não como uma facilidade ou comodidade”. 

Na opinião do Entrevistado B, o avanço tecnológico contribuiria positivamente desde 

que fosse utilizado com uma prévia seleção de conteúdos, com um direcionamento do 

professor, e com os objetivos claros e definidos. “O que ocorre é que hoje impera o control 

C, control V e isto não levam ninguém a nada”.  

Já o Entrevistado C, acredita que as facilidades da tecnologia não têm prejudicado no 

ensino. Assim, ele defende: “Acho sim, que esse avanço contribui para um maior 

aprendizado. Lógico que se esse ensino não tiver uma orientação assim como em tudo na 

vida, vai ser prejudicado. Mas, desde que sejam dadas as orientações e não for feito de modo 

irresponsável e aleatório”. 

A sétima e última pergunta de pesquisa indagou dos entrevistados como eles 

descrevem o avanço tecnológico, abordando o seu lado positivo e negativo, visto que ao longo 

de sua trajetória, foram estudantes de Ensino Médio em décadas anteriores, possuem filhos 

recente e atualmente são docentes.   

Com base na pergunta realizada, o Entrevistado A aborda o seguinte: “Eu diria que o 

avanço tecnológico, ainda que positivo no sentido de termos hoje dados importantes 

catalogados e acessíveis a qualquer pessoa independente de condição financeira tem um lado 

muito negativo que é o desleixo com o aprender e saber. Pra que ler um “brochurão” de 

mais de 400 páginas se o avanço tecnológico me faz ter acesso ao resumo comentado dele em 

poucos segundos? Com isso, hoje a educação se transformou não só em um meio de se obter 

um certificado de conclusão sem precisar se qualificar muito para isso, mas também 

surgiram novas formas de estudar para aqueles que não podem frequentar as salas de aula 

regularmente. As escolas disponibilizam as notas dos alunos em seus sites em que os pais e 

alunos têm acesso e acompanham o desempenho escolar, as pesquisas são feitas com dados 

atualizados à medida que novas mudanças ocorrem sem ser necessário, por exemplo, trocar 

os muitos volumes de livros das enciclopédias defasadas das estantes pela compra de outros 

atualizados”.  

Já o Entrevisto B, foi bem objetivo em sua resposta. Ele aborda que o lado positivo 

seria: a rapidez, a facilidade, a troca de conhecimentos e a diversificação das linguagens. E o 

lado negativo: a banalização dos conteúdos e situações, o excesso de informações, 

esfacelamento das relações pessoais, a virtualização de tudo e a exposição exagerada das 

pessoas.   
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O Entrevistado C foi também bastante objetivo, fazendo uma observação em que, 

positivamente, faz com que o aluno tenha um acesso maior às informações que antes somente 

uma parte privilegiada da sociedade podia ter acesso. Já o lado ruim disso tudo, está quando o 

estudo não tiver um objetivo e não tiver uma orientação, e assim, o excesso de informação 

não será eficiente para que aluno favoreça em seu aprendizado.  

Em meio aos pontos abordados pelos entrevistados nesta pesquisa, julga-se 

necessário refletir a maneira correta de desfrutar o que de melhor a tecnologia pode 

proporcionar ao cotidiano das pessoas, especialmente aos jovens, manuseando de forma 

coerente os pontos negativos e positivos que são ocasionados pelo avanço tecnológico.   
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como título de pesquisa “Ctrl C mais Ctrl V: Quando a caneta 

sai de cena e dá lugar ao mouse”, descrevendo os aspectos da tecnologia na educação, em 

particular o computador como um recurso para a técnica do “copy/paste”, compreendendo 

mais sobre esses recursos tecnológicos, causando um grande questionamento em relação ao 

seu uso e até que ponto a tecnologia pode alienar as pessoas ou fornecerem contribuições para 

a formação intelectual do indivíduo. Dado o exposto, o trabalho objetivou caracterizar 

teoricamente o tema, identificar uma contribuição empírica e concluir acerca dos aspectos da 

tecnologia na educação.  

No decorrer do trabalho, foi enfatizada a importância da construção do conhecimento 

com o avanço tecnológico, levantando pontos importantes de como a Tecnologia e a 

Educação são geralmente empregadas em sala de aula, como a utilização da tecnologia pode 

ser vista como uma ferramenta de auxílio, e como pode ser uma aliada para a comodidade, 

caso não seja empregada de forma correta. 

A pesquisa trouxe ainda uma entrevista realizada com três docentes que tiveram uma 

experiência escolar não apenas com as facilidades que a tecnologia oferece, mas também que 

puderam vivenciar em sua trajetória escolar, a busca pelo conhecimento de forma mais 

tradicional, visitando bibliotecas e “folheando” os livros. Com o que pôde ser observado nas 

entrevistas, as participantes usufruem dos avanços que a tecnologia lhe oferece, mas não 

deixam de concordar que nos anos passados sem essa facilidade, as pessoas eram obrigadas a 

levarem os estudos mais a sério, pois tinham que se dedicar de forma mais rigorosa para 

adquirir conhecimento.  

A concretização do trabalho foi impulsionada pela busca de vários conceitos sobre o 

assunto escolhido como tema, visando um melhor conhecimento e opiniões diferentes de 

como as pessoas veem essa transição de um ensino com consultas em materiais de forma 

manual e a contribuição que a tecnologia pode oferecer na educação. 

Considerando que o conhecimento e a forma de aprendizagem não ficam estagnados 

e sempre estão em busca de aprimoramento na sociedade, conclui-se que o avanço 

tecnológico é um grande propulsor na transformação da educação através das mudanças na 

metodologia que era adotada pelos professores e nas práticas trabalhadas em sala de aula.   

Ressalta-se, portanto, que a tecnologia pode ser considerada como um elemento de 

mudança na vida do ser humano, possibilitando um ensino adequado para formar pessoas com 
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um grande desempenho profissional, estimulando-as constantemente ao aperfeiçoamento do 

conhecimento tecnológico. 

Mas, ao mesmo tempo em que as novas tecnologias podem proporcionar vantagens 

para a Educação, conclui-se ainda que ela pode ser um fator negativo no processo ensino-

aprendizagem, manipulando o indivíduo a preferir as facilidades e a comodidade, trazendo o 

desincentivo da busca do conhecimento de forma mais trabalhosa.  

Com esses processos de modernização, pode-se observar que há uma grande 

alienação do ser humano. As pessoas se acomodaram em receber informações prontas e fáceis 

de serem entendidas, e dessa maneira, o aluno, ao invés de procurar e desenvolver uma 

capacidade crítica, ele passa a se tornar alguém manipulável, que busca tudo pronto para que 

não tenha o trabalho de realizar o contexto solicitado pela escola.  

Em meio a tantas inovações e possibilidades individuais de aprendizagem, considera-

se ainda que um fator preocupante é o distanciamento pessoal que pode se tornar em um 

distanciamento generalizado na sociedade 

A vinda da Internet trouxe sem dúvidas, novos desafios e incertezas ao ensino, mas 

ela não pode modificar intensamente sua estrutura. Contudo, a utilização das novas 

tecnologias e suas ferramentas, desde que sejam utilizadas de forma adequada, pode sim ser 

considerada como uma das alternativas para diminuir as dificuldades de aprendizado.  

E não só os fatores que foram abordados até aqui são importantes, mas também, 

destacar o papel que o educador ocupa. O professor deve saber utilizar os recursos que estão 

disponíveis, para que possam enriquecer suas aulas e melhorar a aprendizagem do educando. 

Ele deve sempre estar atento e atualizado para poder ensinar com qualidade e de forma 

adequada, mostrando a forma certa de usufruir das possibilidades que a tecnologia 

proporciona, para que com as facilidades oferecidas sirvam de ferramenta para ampliar seus 

conhecimentos e não para dar tudo pronto favorecendo ao comodismo, pois de que valem os 

recursos oferecidos pela tecnologia para a educação se não forem empregados de forma útil 

para o ensino? 

Pode-se concluir por fim, que a tecnologia deve ser empregada de forma correta, 

sendo utilizada como uma ferramenta de suporte para o processo de ensino-aprendizagem, 

visando gerar um conhecimento significativo, para que possa aumentar a criatividade e a 

motivação do indivíduo, deixando-o preparado para saber discernir o que de bom o avanço 

tecnológico pode proporcioná-lo.   
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

 

 
PREZADO (A),  

A PRESENTE PESQUISA É DESTINADA AO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE. POR FAVOR, RESPONDA ÀS QUESTÕES A SEGUIR, CONFORME SUAS PERCEPÇÕES. AS INFORMAÇÕES SERÃO 

SIGILOSAS, E NÃO HÁ A NECESSIDADE DE IDENTIFICAR-SE. 

AGRADEÇO PELA CONTRIBUIÇÃO.   

DRIELLY GOMES. 

 

Perguntas 

1 COMO ERA VISTO O PROCESSO DE ENSINO-EDUCAÇÃO DURANTE SUA TRAJETÓRIA NO ENSINO MÉDIO? 

 

RESPOSTA:  

 

 

 

 

2 DURANTE SUA FORMAÇÃO NO ENSINO MÉDIO, COMO ERA FEITO O PROCESSO DE BUSCAS/PESQUISAS 

SOLICITADAS PELOS PROFESSORES?  

 

 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA  
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RESPOSTA:  

 

 

 

 

 

3 BARSA, SABEMOS QUE ELA É CONSIDERADA UM ÍCONE NA EDUCAÇÃO, POREM COM UM ACESSO DIGAMOS 

“RESTRITO”, POIS É UMA ENCICLOPÉDIA DE ALTO CUSTO, COMO É A SENSAÇÃO DE TER ESSA ENCICLOPÉDIA? 

QUANDO PASSOU A UTILIZÁ-LA? QUAL FOI O PAPEL DA BARSA NO SEU PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM? 

 

RESPOSTA:  

 
 

4 FAZENDO UMA VIAGEM NO TEMPO AGORA, O QUE DIRIA FOI IMPORTANTE NO SEU PROCESSO DE ENSINO E NA 

ATUALIDADE FAZ FALTA NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM?  

 

RESPOSTA:  

 

5 FAZENDO UM COMPARATIVO ENTRE O MOMENTO EM QUE PESQUISAVA-SE EM LIVROS( BARSA) E PASSOU A 

UTILIZAR A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DE PESQUISA (TECNOLOGIAS CADA VEZ MAIS AVANÇADAS NO 

PROCESSO DE ENSINO EX: FACILIDADES DE PESQUISAS ) O QUE DIRIA A RESPEITO DA TRANSFORMAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO?  

 

RESPOSTA:  

 

 

 

 

6 VOCÊ DIRIA QUE HOJE O ENSINO ESTÁ PREJUDICADO PELA FACILIDADE EM ENCONTRAR TUDO O QUE PRECISA 

NOS SITES DE BUSCA OU ACHA QUE ESSE AVANÇO CONTRIBUI POSITIVAMENTE?  
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RESPOSTA:  

 

 

 

 

 

7 AO LONGO DE SUA TRAJETÓRIA COMO ALUNA DE ENSINO MÉDIO DE DÉCADAS PASSADAS, MÃE DE ALUNOS DE 

UMA GERAÇÃO RECENTE E HOJE DOCENTE EM UNIVERSIDADE COMO VOCÊ DESCREVE O AVANÇO 

TECNOLÓGICO PELO LADO POSITIVO E NEGATIVO?  

 

RESPOSTA:  
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