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RESUMO 

 

 

A sala de aula, espaço coletivo de conhecimento, interação e troca de informações, vive hoje 

uma boa fase com a chegada de recursos tecnológicos que vão muito além do laboratório de 

informática. Esse trabalho teve como principal objetivo analisar a utilização da tecnologia pa-

ra o processo de educação em sala de aula, visando uma melhor qualidade do ensino e se jus-

tifica pela crescente incorporação da tecnologia nas mais diversas áreas do conhecimento hu-

mano, sendo cada vez mais comum o uso de ferramentas para o aprendizado dentro e fora da 

sala de aula. A falta do melhor aproveitamento das tecnologias da informação em sala de aula, 

com auxílio de recursos multimídia, bem como o possível uso de programas auxiliares que 

induzam a participação de professores e alunos na aprendizagem é o objetivo desse estudo, 

gerando assim uma nova abordagem e abrindo novas possibilidades para o ensino em sala de 

aula, deixando para trás a didática no qual o aluno ouve e o professor ensina, sem participação 

e colaboração mútua. Essa pesquisa é um Estudo de Caso de caráter descritivo e abordagem 

qualitativa, através de aplicação de questionário. Foram entrevistados 20 profissionais docen-

tes do Colégio Energia. Como pontos fortes podemos elencar a facilidade que os docentes 

possuem em obter as diversas tecnologias que são disponibilizadas na Instituição e também o 

aumento de interesse em se reciclar e também na participação mais ativa dos alunos. Como 

pontos fracos podemos destacar que muitos ainda possuem algum grau de dificuldade em ma-

nejar as tecnologias, destacando que todos elencaram que sabem o básico das principais fer-

ramentas, muitas vezes tendo que recorrer ao apoio da área de TI da Instituição.  

 

Palavras-chave: Ensino. Tecnologia. Informática. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A sala de aula, espaço coletivo de conhecimento, interação e troca de informa-

ções, vive hoje uma boa fase com a chegada de recursos tecnológicos que vão muito além do 

laboratório de informática. Com a crescente demanda por conhecimento e informação exigi-

dos no dia a dia das pessoas, a inclusão da tecnologia nas salas de aula se torna pré-requisito 

para uma formação básica para os futuros cidadãos e profissionais. 

Da educação infantil à graduação, existe uma grande preocupação de proporcionar 

ao aluno atividades atrativas que, aliadas ao conteúdo pedagógico de cada disciplina, auxiliem 

efetivamente no aprendizado. Os estudantes de hoje aprendem com muita facilidade e rapidez, 

mas se cansam facilmente das práticas repetitivas do ensino cotidiano. Eles anseiam sempre 

por novidades! E é por isso que o uso da tecnologia em sala de aula desperta o interesse dos 

alunos. 

As metodologias ativas, que colocam o aluno no centro do aprendizado, transfor-

mando-o em protagonista de sua evolução acadêmica, encontram na tecnologia suporte para 

que o aluno absorva o conteúdo com maior aproveitamento e com visão a longo prazo envol-

vendo soluções para vida pessoal e profissional. 

Diante do exposto, houve a necessidade de saber de que forma a incorporação da 

tecnologia pode intervir na melhoria da qualidade de ensino em sala de aula. 

Para isso, primeiramente realizou-se a fundamentação teórica, posteriormente 

elencou-se os objetivos deste estudo, bem como sua metodologia. Apresentou-se o local de 

estudo, com a descrição dos principais achados do mesmo. Por fim, analisou-se a realidade 

observada e propôs-se soluções.  
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2 TEMA 

 

A temática proposta nesse projeto de pesquisa é a tecnologia na educação. 

 

2.1 TEMA ESPECÍFICO 

 

Como tema específico tem-se o uso da tecnologia, aqui especificamente a infor-

mática, na educação em sala de aula. 

 

2.2 PROBLEMA 

   

Como problema de pesquisa elencou-se de que forma a inserção de equipamentos 

tecnológicos pode intervir direta ou indiretamente na melhoria da qualidade de ensino nas sa-

las de aula? 

 

2.3 JUSTIFICATIVA  

 

Esse trabalho se justifica pela crescente incorporação da tecnologia nas mais di-

versas áreas do conhecimento humano, sendo cada vez mais comum o uso de ferramentas pa-

ra o aprendizado dentro e fora da sala de aula.  

Essa temática também desperta pessoalmente o interesse em saber como essa tec-

nologia atua para a melhoria da qualidade de ensino, uma vez que atuo em uma escola que 

preza pelo uso das mais diversas tecnologias com seus alunos/funcionários.  

Sendo assim, esse trabalho poderá contribuir para a melhoria na incorporação dos 

diversos artifícios tecnológicos disponíveis atualmente no ensino nas escolas.  

 

 

2.4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

TECNOLOGIA 

A palavra tecnologia provém de raízes gregas téchne e logos e correspondem, à ideia 

de “arte”, “ofício”, “indústria” e ao conceito de “palavra”, “tratado”, “ciência”. Sendo assim, 

de acordo com os filósofos gregos a tecnologia deveria somente ser realizada de acordo com a 

ciência (RODRIGUES, COLESANTI, 2008). 
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A tecnologia sempre teve papel importante na organização das sociedades, através da 

interação entre o homem e a natureza e sua cultura, especialmente podemos citar as tecnologi-

as da informação, que compreendem as tecnologias que armazenam, difundem e elaboram o 

conhecimento (BITTENCOURT, 1998). 

Nas sociedades contemporâneas a tecnologia ocupa cada vez mais o lugar de destaque 

na organização das práticas sociais, criando dinâmicas onde o conhecimento passa a tomar o 

lugar central e gerando efeitos em todo o universo social (RODRIGUES, COLESANTI, 

2008). 

Essas mudanças e evoluções tecnológicas acontecem de forma muito rápida, com o 

passar de meses, sendo assim, as tecnologias apresentadas como inovadoras tornam-se ultra-

passadas em pouco tempo. A cada minuto surge um novo hardware, um novo software, uma 

nova linguagem de programação, novos conceitos na área de informática (ZEM-

MASCARENHAS, CASSIANI, 2001). 

Com isso, de maneira mais ampla, a tecnologia não é considerada apenas como os 

equipamentos e ferramentas que nos rodeiam. A tecnologia permite as mais diferentes formas 

de comunicação e informação que são amplamente difundidas, por meio de diversos recursos: 

telefone, mídia, computador (RIBEIRO, 2014). 

Dessa forma, vê-se a importância de incorporar a tecnologia nas suas diferentes for-

mas para o auxílio no ensino em sala de aula.  

 

 TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

 A incorporação da tecnologia acabou por modificar a maneira como as pessoas se re-

lacionam, se comunicam e aprendem. Dessa forma, hoje não podemos separar o trabalho e 

principalmente o estudo da tecnologia da internet e das mídias sociais (RIBEIRO, 2014). 

 Segundo Valente (2002,p.3): “ A construção do conhecimento provém do fato do alu-

no ter que buscar novos conteúdos e estratégias para incrementar o nível de conhecimento que 

já dispõe sobre o assunto que está sendo tratado”.   

 Segundo o mesmo autor, essa realidade transforma também o meio de agir das novas 

gerações, que são mais dinâmicas, leem e falam mais rapidamente, além de não se prenderem 

a tarefas mais detalhistas e demoradas.  

 Dessa forma, é fundamental que as escolas estejam preparadas para essa nova geração, 

adotando as tecnologias para facilitar o aprendizado. Romero (2005, p. 145) infere que “nessa 



9 

 

nova ordem, a escola precisa levar em consideração a leitura e produção de outras linguagens 

além do aprendizado da leitura e escrita”.  

 Quando a tecnologia, em especial a informática, tem seu uso adequado nas escolas po-

dem possibilitar benefícios como agilidade para lidar com problemas, aumento na habilidade 

de pesquisa, de novos pensamentos, aumenta a possibilidade dos alunos conhecerem novas 

culturas e personagens da nossa História (LOPES, 2005). 

 Também podemos citar que a tecnologia, quando bem empregada, torna os alunos 

mais pensantes, mais críticos, criativos, independentes e possibilita a interação com várias 

pessoas de maneira constante. Quanto aos docentes, favorece o desenvolvimento de novas 

atividades mais dinâmicas, jogos entre outros aplicativos, auxiliando o aluno com déficit de 

aprendizado (SANTOS, 2006). 

 Com isso, vemos que o maior benefício da tecnologia nas escolas é a construção cons-

tante do conhecimento, construção de novas habilidades, aumento da competência em rece-

ber, armazenar e transmitir informações e principalmente a habilidade de comunicação, seja 

ela real ou virtual.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a utilização da tecnologia para o processo de educação em sala de aula, 

visando uma melhor qualidade do ensino.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar busca em base de dados referentes a temática proposta; 

Realizar um questionamento com docentes de uma escola da Grande Florianópolis; 

Elencar os principais resultados encontrados com o questionário aplicado; 

Compreender de que forma o uso dessa tecnologia influencia no ensino em sala de aula. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Essa pesquisa é um Estudo de Caso de caráter descritivo e abordagem qualitativa. 

Segundo Yin (2005), esse tipo de estudo requer múltiplos métodos e fontes para explorar e 

também é largamente utilizado quando se pretende investigar o como e o porquê de um con-

junto de eventos contemporâneos.  

 

4.1 CAMPO DE ESTUDO 

 O principal campo de estudo desse trabalho será uma escola da Grande Florianópolis 

denominada Colégio Energia.  

 

4.2 PÚBLICO ALVO 

O público alvo deste trabalho são os gestores e profissionais docentes que atuam 

no ensino na escola.  

 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

  Quadro 1 – Instrumento de coleta de dados 

 
Instrumento de coleta 

de dados 

Universo Pesquisado Finalidade do instrumento 

Entrevista Entrevista com docentes da Instituição de 

ensino 

Finalidade de analisar qual a percepção 

dos profissionais a respeito da temática. 

Observação direta e 

dos participantes 

Será realizada na instituição, onde há 

facilidade de observação para coleta de 

dados.  

Observar quais os tipos de tecnologias 

são disponíveis para os profissionais. 

Documentos Serão pesquisados artigos online e livros 

que abordem a temática 

Embasamento teórico para fundamen-

tação do que for coletado 

Dados arquivados Serão pesquisados os dados online da 

empresa 

Para fornecer embasamento para busca 

de profissionais docentes. 

    Fonte: Ronnie Peterson Silva 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

5.1 APRESENTANDO O LOCAL DE PESQUISA 

 

 O presente estudo de caso foi realizado na Instituição que denomina-se Colégio Ener-

gia, tradicional colégio cuja matriz encontra-se na região central da cidade de Florianópolis. A 

instituição já possui aproximadamente 29 anos de existência na cidade e apresenta algumas 

filiais nas cidades de Chapecó, Blumenau, São José, Palhoça, Itajaí e Balneário Camboriú. 

O Colégio Energia recebeu essa denominação através de uma votação realizada entre 

os próprios alunos. Na realidade, uma instituição originária da exigente dinâmica de pré-

vestibular tem muito a transferir, em filosofia de trabalho e qualidade de ensino, aos graus an-

teriores. 

 Diante de uma necessidade, criou-se uma identidade para o trabalho relativo ao Ensino 

Médio que estava sendo aplicado, dando início a uma nova proposta educacional. 

 O Sistema de Ensino Energia possui uma proposta que busca entendimento e 

compreensão de práticas pedagógicas que possam gerar para alunos, educadores e famílias 

reflexões que possibilitem a mudança de postura diante das exigências do atual processo 

educacional, sugerindo um trabalho com a diversidade na construção coletiva do 

conhecimento. Desse modo, com material didático próprio, explora o cotidiano escolar 

considerando e pensando, desde sua elaboração, em constituir-se como um roteiro que 

objetiva a apropriação do conhecimento científico, até a operacionalização de interações 

sociais qualificadas. 

 Outro aspecto fundamental é a interdisciplinaridade dos conteúdos, na busca constante 

de relações entre as áreas do conhecimento, nas quais o trabalho escolar desenvolve-se 

amplamente, ultrapassando a memorização de conteúdos. 

 Considerando as interações possíveis numa proposta educacional rumo à construção 

de conhecimento, o Energia leva em conta alguns aspectos na elaboração de seu material: 

• buscar sistematicamente elementos e informações sobre o fato em estudo; 

• organizar esses fatos em relação ao tempo e ao espaço (onde e quando); 

• levar os alunos a destacar e selecionar informações ou dados mais relevantes; 
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• dar condições aos estudantes de levantar hipóteses sobre suas aprendizagens; 

• conduzir os alunos a pensamento inferencial: "o que poderia ter acontecido se..."; 

• estabelecer relações com o que não está presente, com outros conteúdos, com situações 

cotidianas; 

• classificar, comparar e identificar as aprendizagens dando significado cultural a elas. 

 Assim, o Sistema de Ensino Energia cria situações que facilitam a frequente recicla-

gem de docentes, avançando, dessa maneira, rumo a uma escola em que professores e alunos 

tenham autonomia para pensar e refletir sobre seu próprio processo de construção de conhe-

cimento e ter acesso a novas informações. 

 Hoje a Instituição conta com aproximadamente 150 colaboradores e mais de 1500 alu-

nos que vão desde o berçário até o ensino médio.  

 Também conta com uma Faculdade, que possui aproximadamente 200 alunos. A Fa-

culdade Energia de Administração e Negócios (FEAN) atua desde 2001 na formação e cons-

trução profissional do cidadão, tornado-o apto para empreender e inovar de forma a contribuir 

para a formação da sociedade. Localizada no Centro de Florianópolis, oferece quatro cursos 

de graduação: Administração, Ciências Contábeis, Design e Sistemas de Informação. 

 

5.2 DADOS DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Conforme coletado em entrevista com os docentes, o Colégio conta com:  

- Salas de aula equipadas com lousa digital 3D e ar condicionado; 

- Laboratórios de Informática; 

- Laboratório de Redação; 

- Laboratórios de Física, Química e Biologia; 

- Sala de Artes; 

- Sala de Desenho; 

- Estúdio Fotográfico; 

- Serviço de Saúde e Bem-Estar; 

- Serviço de Psicologia; 

- Auditório; 

- Sala de Xadrez; 

- Sala de Ginástica e Dança; 

- Biblioteca e salas de estudo; 

- Quadra poliesportiva; 
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- Cantinas. 

 Além disso, conta com docentes nas mais diversas disciplinas, sendo elas: biologia, 

física, química, matemática e desenho geométrico, atualidades, história, inglês, língua portu-

guesa, geografia, filosofia e sociologia e educação física.  

 Tecnologia oferecida para colaboradores e alunos: Os funcionários possuem acesso a 

rede wi-fi onde cada dispositivo individual é cadastrado para uso, com isso evita-se o acesso 

por pessoas não autorizadas. 

 Para os alunos existe também disponibilidade de acesso a rede wi-fi, biblioteca com 

computadores para estudos e para acesso a videoteca (sistema que ficam armazenadas as aulas 

gravadas). Nas salas de aula existem projetores e lousas digitais para transmissão de conteúdo. 

Possui três laboratórios de informática usados pelos ensinos fundamental, médio e universi-

dade. Todos ligados em rede, com acesso a internet e com softwares didáticos e específicos 

para cada ano letivo. 

 O colégio também possui um auditório com todos os recursos de multimídia para 

apresentações em reuniões ou para trabalhos acadêmicos. Possui acesso a rede wi-fi, compu-

tador com projeção e possibilidade de gravação de eventos. 

 O organograma da escola caracteriza-se da seguinte forma: há uma direção pedagógica 

e administrativa que gerencia os professores e seus alunos, que por sua vez sofrem interferên-

cia direta dos pais e da comunidade acadêmica. A associação dos pais e mestres existe para 

auxiliar na manutenção da qualidade do ensino, através dos conselhos de escola e de classe. 

Juntamente com isso tem-se o setor técnico administrativo, as secretarias, os setores de TI e 

biblioteca, que trabalham conjuntamente com os professores e direção.  

 

1. Organograma da Instituição de Ensino do estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ronnie Peterson Silva 
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5.3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

  

 Realizou-se o questionamento com 20 profissionais docentes que atuam na Instituição 

mediantes questionário aplicado (APÊNDICE 1). Apenas 4 docentes não participaram da en-

trevista pois encontravam-se de atestado médico e também ministrando aulas em outras Uni-

dades.  

 Dos 20 docentes, 16 são do sexo masculino e 4 do sexo feminino. São 9 docentes da 

faixa etária de 30-35; 7 da faixa etária de 35-40 e 4 acima de 40 anos.  

 Quanto ao tempo de formação, vemos que 17 profissionais possuem até 10 anos de 

formação e 3 possuem mais de 10 anos de formação na área de atuação. 

 Quanto ao tempo de trabalho na Instituição, vê-se que todos profissionais possuem 

mais de 6 anos de atuação no Colégio.  

 Quando questionados quanto aos conhecimentos em tecnologia que dominam, a res-

posta foi unânime em afirmar que possuem conhecimento básico nas principais ferramentas 

(WORD, EXCEL, POWERPOINT), utilizando essas mesmas ferramentas para fundamentar 

suas aulas. Também utilizam a internet para pesquisa de conteúdos que possam ser úteis nas 

aulas.  

 Todos destacaram que possuem algum grau de dificuldade em utilizar outras ferra-

mentas que poderiam facilitar sua didática em sala de aula, uma vez que os alunos dominam 

os diversos conteúdos da área tecnológica. Mas concordam que a tecnologia deve ser cada vez 

mais utilizada e aliada a melhoria da qualidade de ensino e também para tornar suas aulas 

mais dinâmicas e atrativas.  

 

5.4. PONTOS FORTES E FRACOS DA REALIDADE OBSERVADA 

 

 Como pontos fortes podemos elencar a facilidade que os docentes possuem em obter 

as diversas tecnologias que são disponibilizadas na Instituição e também o aumento de inte-

resse em se reciclar e também na participação mais ativa dos alunos.  

 Como pontos fracos podemos destacar que muitos ainda possuem algum grau de difi-

culdade em manejar as tecnologias, destacando que todos elencaram que sabem o básico das 

principais ferramentas, muitas vezes tendo que recorrer ao apoio da área de TI da Instituição.  
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 6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Com a realização dos questionamentos ficou evidente a fragilidade em manejar as 

tecnologias que são disponibilizadas pela Instituição. Mediante esse fato, realizou-se uma 

proposta para melhorar essa realidade, que será descrita abaixo.  

 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

 

 Como proposta para a melhoria dessa realidade propõe-se uma capacitação dos profis-

sionais docentes, que seria fornecida e custeada pela Instituição, sendo realizada fora do horá-

rio de expediente, possivelmente no sábado para não prejudicar a dinâmica da Instituição.  

 Essa capacitação seria ministrada e organizada pelo setor de TI da Instituição, aprovei-

tando a mão de obra disponível.  

 Seriam divididos os docentes e demais funcionários que tivessem interesse em grupos 

menores, facilitando a dinâmica de ensino. Seriam 2 encontros de aproximadamente 3 horas 

de duração cada, para elucidar dúvidas sobre as ferramentas mais utilizadas.  

 Essa capacitação seria remunerada e contaria como período de aula. Ao final, seria 

realizado um feed-back para saber se a capacitação foi proveitosa.  

 Além da capacitação fornecida pela instituição é necessário, por parte da mesma, o 

incentivo ao uso das tecnologias existentes, não somente através da cobrança, mas o acompa-

nhamento diário para diagnosticar os pontos que precisam melhorar.  

 A busca pelo conhecimento dos profissionais docentes é parte fundamental para colo-

car em prática as ferramentas fornecidas pela instituição. Seja através de cursos online, direci-

onados para as tecnologias de uso diário ou mesmo através de fóruns de participação coletiva. 

 

6.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Com essa capacitação espera-se que os docentes e demais funcionários consigam 

aprender e aproveitar da melhor maneira as ferramentas disponibilizadas e melhorar a quali-

dade das aulas e da interação com os alunos. Também diminuiria a demanda de chamados e 

pedidos para o setor de TI, podendo os mesmos profissionais atuar somente quando necessá-

rio.  

 

6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA 

Essa proposta é viável, uma vez que utiliza somente a mão de obra disponível na 

Instituição e também não prejudica os alunos, uma vez que será feita extraclasse.  
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Com a participação coletiva dos envolvidos, as dúvidas, e consequentemente o 

conhecimento gerado será passado internamente através de um círculo de informações. Os 

profissionais docentes poderão trocar experiências do dia a dia e novos aprendizados serão 

adquiridos, pois serão gerados com a convivência junto as ferramentas de tecnologias e os 

possíveis questionamentos originados dos alunos. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É evidente que ainda há dificuldade em utilizar as tecnologias e suas ferramentas 

para auxiliar e melhorar a qualidade de ensino na Instituição. 

Com a parceria entre Instituição e corpo docente pode-se obter melhor uso de fer-

ramentas, através de cursos de capacitação e também de melhor equipe de apoio para elucidar 

as dúvidas que possam surgir durante o uso das ferramentas em sala de aula.  

Vale ressaltar que o ensino e sua qualidade não dependem única e exclusivamente 

de uso de tecnologia, porém como há disponibilidade e também como os alunos a utilizam 

frequentemente, vê-se a importância de incorporar o uso para melhoria e também estímulo de 

ensino pelos docentes.  

Durante a execução deste estudo de caso apenas houve a dificuldade em conseguir 

conciliar o tempo disponível dos docentes com a execução dos questionamentos para a reali-

zação deste estudo. Uma forma encontrada para contornar esse problema foi se disponibilizar 

totalmente para executar os questionamentos no horário que fosse mais conveniente para os 

entrevistados, sendo eles, muitas vezes, em intervalos de aulas.  

Mediante a execução deste trabalho e também pela importância do mesmo, suge-

re-se que outros acadêmicos realizem a continuidade deste estudo, com a possível execução 

das propostas elencadas neste estudo de caso para favorecer a melhoria da qualidade do ensi-

no.  
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES 

 

1. Sexo 

2. Idade 

3.Tempo de formação e ano em que se formou 

4. Quanto tempo de trabalho na Instituição 

5. Quais conhecimentos em tecnologia possui? 

6. De que maneira você utiliza a tecnologia em sala de aula? 

7. Acha importante aliar a tecnologia ao ensino? 

 


