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RESUMO 

 O presente estudo trata se de uma pesquisa sobre, O uso das (TICs) Tecnologias de Informação e 

Comunicação no ensino médio. Onde teve como procedimento metodológico a pesquisa, a partir de 

levantamentos de dados com os recursos didáticos tecnológicos e o livro didático para o auxílio das 

aulas. O objetivo deste trabalho é verificar qual ferramenta didática dá mais apoio para os alunos nas 

aulas, para melhoria do ensino e aprendizagem. Assim as aulas se tornam mais interessantes e 

produtivas. A pesquisa foi aplicada em julho de 2016 na Escola Estadual Plínio Ramos Coelho GM3, 

na disciplina de Biologia, através de questionários em duas turmas, para analisar como os alunos 

utilizam as tecnologias e o livro didático dentro da sala de aula e o apoio que as mesmas proporcionam 

aos alunos. As aulas foram ministradas em duas turmas com o livro didático e as tecnologias, ainda 

foi aplicado um questionário para as duas turmas e em seguida foram analisados. Por fim foi possível 

concluir que as tecnologias da informação e comunicação, desde que bem aplicadas em sala de aula, 

ocupam um lugar de destaque no ensino.  

Palavras Chaves: Ensino, Educação e Tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This study is about a research on, The use of Information and Communication Technologies (ICTs) 

in high school. Where the methodological procedure was the research, based on data surveys with 

technological didactic resources and the textbook to help the classes. The objective of this work is to 

verify which didactic tool gives more support to the students in the classes, for the improvement of 

the teaching and learning. This makes classes more interesting and productive. The research was 

applied in July 2016 at the Plínio Ramos Coelho GM3 State School, in the Biology discipline, through 

questionnaires in two classes, to analyze how students use the technologies and textbook inside the 

classroom and the support that they provide to students. The classes were taught in two classes with 

the textbook and the technologies, a questionnaire was applied to both classes and then analyzed. 

Finally it was possible to conclude that the information and communication technologies, since well 

applied in the classroom, occupy a prominent place in the teaching. 

Key Words: Teaching, Education and Technologies 
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1. INTRODUÇÃO 

As tecnologias são ferramentas que trouxeram grandes benefícios para a nossa 

sociedade, e vem desempenhando um papel importantíssimo na vida pessoal e 

profissional de grande parte da população inclusive permitindo desenvolver e aprimorar 

a relação de ensino – aprendizagem nos diversos níveis de ensino.  

A rápida evolução tecnológica permite a criação de ferramentas que podem 

modificar a educação escolar, modernizando e atualizando as práticas educacionais 

exercidas na escola. Devido a isso as escolas passam por momentos de incertezas, pois 

ainda procuram uma forma de lidar com esse mundo conectado, sendo que o professor, 

em muitos casos só possui quadro branco giz e o livro didáticos com ferramentas 

educacionais. 

Hoje em dia as crianças já nascem no meio das tecnologias, já estão acessando a 

internet e jogos online desde de pequenos não se ver mais as crianças brincando nas 

ruas, agora vivem com celular nas mãos, tendo acesso a recursos de computação que 

antigamente só estavam disponíveis aos grandes empresários.  

Considerando que nos dias de hoje existem poucas escolas que utilizam salas de 

informáticas e nem todas estas estão funcionando as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) se apresentam como ferramentas de apoio pedagógico no ensino e 

aprendizagem, onde busca apenas desenvolver seus recursos em benefício da educação 

e não apenas ser mais um instrumento da modernidade.  

O uso desses instrumentos tecnológicos aprimora a reforma da própria educação, 

pois elas mudaram a cara do mundo e está presente em nosso cotidiano, as mídias estão 

cada vez mais acessíveis e podem ser importantes ferramentas didáticas. 

O uso das tecnologias fora da escola já é uma realidade no mundo a busca por 

novos conhecimentos tornou essas tecnologias uma ferramenta ágil e prática, essa 

novidade tem chamado bastante atenção da sociedade pois são fundamentais para o uso 

da comunicação onde através dessas tecnologias recebem e trocam informações muito 

rápidas.  

As tecnologias são utilizadas em todos os aspectos da sociedade em sala de aula 

na vida social é um dos grandes adventos no mundo moderno, pois os alunos de hoje 

são nativos digitais vivem conectados o que torna mais fácil a utilização dessas 

tecnologias em sala de aula onde o professor entra com o conteúdo e os alunos com a 

parte das ferramentas.  
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A busca pela informação está cada vez mais acessível pois as tecnologias se 

tornaram parte do dia - a- dia da sociedade, é difícil hoje imaginar a vida sem essas 

ferramentas que são sem fronteiras e sem limites, onde instituições de pesquisas 

jornalismos bibliotecas estão sendo acessadas em apenas um clique. 

Várias instituições oferecem cursos a distância a informação está disponível o 

desafio é usá-la para gerar conhecimento onde essas novas tecnologias podem ampliar 

o horizonte da educação. 

O presente estudo aborda o uso das tecnologias no ensino médio, onde foi 

realizado uma pesquisa em duas turmas na escola com a utilização do livro didático e o 

auxílio da tecnologia. Onde teve como procedimento o levantamento de dados a partir 

dos questionários respondidos pelos alunos.  

A justificativa para este trabalho origina- se das observações realizadas durante o 

estágio supervisionado no qual constatou - se à falta de recursos tecnológicos dentro das 

escolas e nas salas de aula, sendo que o cotidiano dos alunos está envolvido no meio 

tecnológicos e à educação ainda está no meio tradicional, completamente deslocada do 

mundo atual. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

Analisar as dificuldades nas aulas no ensino médio e garantir o apoio de ensino com 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Motivar os alunos, a buscar informações dos conteúdos escolar a partir das 

tecnologias. 

 Demonstrar para os alunos que as tecnologias e os livros é um meio de ensino 

muito importante. 

 Identificar quais as dificuldades dos alunos com as tecnologias.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Devido ao crescimento na sociedade as tecnologias passam a ser vista como uma 

ferramenta de desenvolvimento e aplicabilidade no ensino escolar, apesar que essas 

tecnologias ainda não estão interligadas nas atividades nas escolas. (DA SILVA et al, 

2017, p 608) ” a tecnologia vem abrindo e proporcionando diferentes possibilidades no 

cenário educacional. Por sua vez vem sendo utilizada como ferramenta de ensino e 

aprendizagem aumentando assim, sua participação no meio educacional e social. Há 

pouco tempo atrás se fazia necessário justificar a introdução das tecnologias no contexto 

educacional, hoje já se faz necessário qualificar a sua utilização”. 

   As novas tecnologias vêm engajadas de novos estímulos de imagens vídeos som 

e tem um formato muito importante dentro da sala de aula, e trazem os alunos a ser mais 

criativos inovador.  Para CASTILHO, (2018), ” a introdução dos recursos de tecnologia 

da informação e comunicação nas escolas poderá apresentar-se como uma oportunidade 

para motivar professores e alunos no ensino superior, assim como disponibilizar um 

poderoso recurso didático pedagógico para atualizar, qualificar e aperfeiçoar o processo 

de ensino e aprendizagem”.  

“Os recursos da Internet, os diferentes dispositivos digitais e os softwares 

educacionais oferecem novas possibilidades, propiciando aos professores a oportunidade 

de novas formas de ensinar, rompendo velhos paradigmas, e aos alunos melhores 

condições para construir seu conhecimento”, (LOCATELLI et al, 2015). De acordo com 

(MORENO, HEIDELMANN, 2017), ” em termos tecnológicos, nossa sociedade mudou 

substancialmente nas últimas décadas. Devido essas mudanças tecnológicas a sociedade 

vem sofrendo várias adaptações, mais na educação vemos que ela ainda não está 

acompanhando essa evolução”.   

 Nas escolas não é permitido usar qualquer tipo de aparelho tecnológico como 

celular tablets, sendo que nas escolas que possuem salas de informáticas os 

computadores não funcionam por falta de rede de internet assim os alunos não pesquisam 

os trabalhos escolares. Para (RIBEIRO et al, 2016.), “a facilidade de acesso a 

computadores e outros recursos pessoais, tem permitido aos estudantes, quase sempre 

fora do ambiente escolar, possibilidades de modificação em sua forma de aprender”. 

“Conforme investigamos anteriormente, em geral os professores de química fazem 

uso frequentemente das ferramentas disponíveis na internet, porém na sua utilização é 

focada em redes sócias, pesquisas em monitores de busca e download de materiais", 
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(Rolando et al., 2015). Não adianta só colocar as tecnologias dentro das escolas tem que 

motivar os professores e alunos a utilizar de maneira correta que possa beneficiar a 

educação. ” Utilizando corretamente as tecnologias, os alunos podem realizar tarefas, 

classificadas pelo professor, que simulem o seu dia-a-dia dentro e fora da escola”, (DA 

SILVA et al, 2017). 

 

3.1 TICs no ensino Médio  

Quando se está cursando o ensino médio os alunos já entram nesse período 

achando as disciplinas um bicho de sete cabeça, pois tudo é mais amplo e difícil as 

disciplinas de Química e Biologia exige dos alunos mais atenção e estudos. “A 

introdução de novas tecnologias em ambiente escolar raramente parte apenas de uma 

decisão individual do educador. Ela se insere em um contexto mais amplo, em que se 

apresentam questões internas e externas à instituição de ensino”, (DOS SANTOS, 

2018). 

A tecnologia deveria estar integrada na escola a serviço da aprendizagem para 

aprimorar a qualidade do ensino. “A utilização de recursos tecnológicos no processo de 

ensino, é cada vez, mais necessária, pois torna a aula mais atrativa, proporcionando aos 

alunos uma forma diferenciada de ensino”, (DE OLIVEIRA, 2015). 

 Os jovens já vivem conectados e as escolas proíbem o uso de celulares dentro da 

escola, mais até quando como diz o autor, já que estamos em plena conectividade. ” A 

escola com seu modelo tradicional de ensino tornou-se obsoleta, ultrapassada, ela não 

vai conseguir proibir o celular e outros aparelhos no ambiente escolar por muito tempo, 

como fazem algumas. A cada dia que passa mais e mais alunos vão aparecendo com o 

seu aparelho na escola”. (TAVARES, 2016). 

A cada ano que passa estamos vivendo em mudanças devido às novas tecnologias 

e as pessoas tem que se adequar a esses recursos que trazem bastante benefícios, como 

diz (ROSA, 2017), temos que nos adaptar a conviver nessa constante mudança que as 

tecnologias vêm propiciando na sociedade.  

“Mesmo com os grandes avanços científicos e com a introdução das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TICs) no processo educacional, ainda é possível 

observar que o Ensino de Ciências e Biologia permanece, na maioria dos casos, restrito”, 

(DE ALMEIDA et al, 2016). A disciplina de Biologia traz muita dificuldade para os 
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alunos decorar muitas coisas imagens muito parecidas, assim muitos alunos ficam de 

recuperação no final do ano.  

Segundo Leite (2018), “o uso das diversas ferramentas disponíveis se torna aliado 

do processo de ensino e aprendizagem das diversas disciplinas. Então as (TIC) na 

educação se descreve como um mediador do conhecimento e das potencialidades que 

ela atribui ao ser inserida no contexto escolar”. (SOUZA, 2015) Diz que “na sala de 

aula, hoje, não faz mais sentido uma metodologia baseada somente em quadro e giz, o 

professor precisa ter habilidades para lidar com a modernidade, sendo um mediador da 

interação entre o aluno e o computador”. 

Dentro da sala de aula os professores possuem apenas o quadro e os livros 

didáticos, sendo que em certas disciplinas os alunos têm que observar de maneira mais 

detalhada, pois os livros só mostram poucos conteúdos e imagens que muitas vezes não 

diz nada.   

 Os estagiários utilizam bastante o auxílio de slides, facilita bastante as 

apresentações dos conteúdos das aulas além de mostrar em vídeos podem se utilizar 

bastantes imagens. Moreno e Heidelmann (2017) diz que: 

 
Ao longo dos últimos anos, as apresentações em slides vêm ganhando 

espaço nas propostas metodológicas em sala, representando uma 

ferramenta auxiliar importante, por vezes indispensável, para melhor 

visualização de conceitos de Química durante as aulas. 

 

As TIC são definidas por Lima (2017) como um ensino e a aprendizagem não se 

restringem mais ao tempo e ao espaço. Ensinar e aprender podem ser feitos em casa, na 

rua, em lugares inusitados, e não estão mais limitados à sala de aula.  

Lobo e Maia (2015), diz que as TIC se destacam, ” portanto, como desafios 

principais, à profissionalização do professor, a qualificação pedagógica e a sua 

aproximação a metodologias de ensino inovadoras e transformadoras". (QUADROS-

FLORES et al, 2015) note-se, porém, “que a inclusão digital não significa somente o 

acesso às novas tecnologias. É necessário que cada criança/cidadão seja capaz de pensar, 

de relacionar, de inovar e de criar novas formas de conhecimentos”. 

De acordo com Souza (2015) ” é lamentável a situação de muito desses recursos 

disponíveis não são devidamente aproveitados por muitos alunos e até mesmo por 

professores. Grande parte do nosso alunado, tem acesso à internet, mas não a usam de 

forma benéfica”. As escolas deveriam possuir ao menos salas de informáticas para os 

alunos utilizar como pesquisa dentro das escolas. 
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3.2 Tecnologia de Informação e Comunicação 

De Oliveira, (2015), ” define Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) 

permite que a maioria da população tenha acesso à informação, o que traz mudanças 

profundas em várias áreas do saber, principalmente no campo acadêmico, onde são 

discutidos e construídos conhecimento”. 

É importante destacar a educação e as tecnologias é a chave para mudar a direção 

do ensino levando para um nível mais elevado que durante anos não se ver nenhuma 

alternativa e desenvolvimento na área da educação escolar. 

 

A internet surgiu como sistema criado para fins militares e, hoje, 

viabiliza a comunicação mundial em tempo real. Atualmente, a rede 

mundial de tecnologia não tem fronteiras, desempenhando papel 

fundamental para disseminação da educação. Seu uso já está bastante 

disseminado como ferramenta de ensino, permitindo a oferta de 

cursos a distância e, em casos mais simples, o apoio a atividades 

presenciais, (LOBO, 2015). 

 

As tecnologias estão permitindo muitas mudanças no mundo e é evidente seu 

avanço e como a população utiliza para muitas coisas, em relação ela ser incluída na 

educação devemos trabalhar para que possa ser implantado o quanto antes na educação. 

Viera, (2015), fala que o uso das tecnologias quando bem aplicados nos projetos 

pedagógicos contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem, desperta o interesse 

do aluno, dinamiza as atividades escolares, favorece a formação de alunos críticos, 

capazes de analisar o contexto social no qual está inserido. Além disso, os projetos 

educacionais ajudam a socializar os saberes e experiências.   

 
Na atualidade, a tecnologia está sendo aplicada cada vez mais 

intensamente nas mais diversas áreas da sociedade e, com esse 

desenvolvimento, as tecnologias de informação e comunicação - TIC - 

estão provocando uma série de mudanças na vida das pessoas em um 

curto espaço de tempo, (DE FRANÇA DOURADO et al, 2015). 

 

“‘A Tecnologia da Informação e Comunicação TIC inclui as questões eletrônicas 

e digitais e tem crescido e se dissipado, inundando a sociedade das mais variadas formas 

de linguagem, causando a verdadeira revolução” (FRANCO E SOUZA, 2015). 

Albino e De Souza, (2016) relata que “a inclusão de qualquer artefato tecnológico 

por si só não garante a melhoria da qualidade na educação. Sendo assim, as TICs buscam 

potencializar novas possibilidades, novas estratégias de aprendizagem, para auxiliar o 

professor e os estudantes”. 
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As Tecnologias de Informação e Comunicação são ferramentas tecnologias que se 

forem inseridas nas escolas como é inserida na sociedade trará muitas qualidades e 

desenvolvimento no setor da educação, uma que essas tecnologias a cada ano que passa 

trazem novas atualizações que possibilitam novas formas de manusear para benefícios 

educativos. 

No início, os computadores entraram na vida dos indivíduos nos mais diferentes 

contextos e, principalmente, no setor produtiva; bem mais tarde, essas tecnologias 

chegaram até as instituições educacionais, possibilitando novas alternativas na forma de 

como deveria se processar a sistemática do ensino e aprendizagem (Reis et al, 2016). 

As Tecnologias de Informação e Comunicação abordam e criam condições para os 

alunos desenvolver a capacidade de exercer e transformar a informação em 

conhecimentos. E em função de todas essas novas e vastas amplitude de facilidade em 

obter esses equipamentos é importante saber de fato como incorporar essas novas 

tecnologias separando o cotidiano da vida pessoal e real dos alunos.  

Pois a vida cotidiana eles já estão utilizando esses recursos e a escola também tem 

que chegar a alcançar na forma de se aproximar a trazer para uma realidade que estamos 

numa sociedade moderna. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi de natureza quanti – qualitativa e possui foco central nas 

informações obtida pelos alunos através dos questionários, foi realizada na Escola 

Estadual Governador Plínio Ramos Coelho GM3 situada na cidade de Humaitá AM 

Avenida Brasil São José, no Ensino Médio na disciplina de Biologia no 3º ano módulo 

EJA em julho de 2016, contendo duas turmas cada uma com vinte alunos totalizando 40 

participantes no turno Noturno. 

 

 

4.2 CAMPO DA PESQUISA 

O processo da pesquisa foi realizado a partir de quatro etapas, onde a primeira foi 

elaborar os questionários que os alunos iriam responder com sim ou não e com algumas 

questões dissertativas, a segunda obteve a intervenção na sala de aula com o auxílio do 

livro didático. Na terceira houve o acompanhamento com as Tecnologias e nas duas 

turmas foi ministrada o mesmo conteúdo. Por fim a quarta foi aplicação dos 

questionários para as duas turmas, visando avaliar e investigar como os alunos 

interpretam o uso da tecnologia no seu cotidiano escolar no ensino médio.  

 

4.3 COLETA DE DADOS 

O estudo iniciou-se com a seleção de uma escola pública, onde houve uma visita 

na escola e foi exposto à gestora da escola os detalhes do projeto que seria aplicado, 

indicando a finalidade e a qual instituição ele estava vinculado. Foi mencionado todos 

os quesitos para que a pesquisa fosse feita sobre todas as normas da escola e da UFAM. 

A coordenadora mostrou o ambiente escolar enfatizando a escola e as etapas de 

ensino fundamental, ensino médio e Educação de jovens e Adultos, foi observado que a 

escola possui sala de informática, mas não estava em funcionamento por não haver 

internet e ter poucos computadores. 
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 As aulas se desenvolveram na turma do 3º 1 no período noturno, a turma tinha 20 

alunos com faixa etária entre 16 a 48 anos. As aulas foram ministradas com o apoio do 

livro didático e em outras aulas com o auxílio das tecnologias. O tema abordado foi A 

Terra, os alunos fizeram leituras, exercícios e houve debate sobre o tema, pois são muitas 

dúvidas quando se fala sobre a terra e como ela surgiu, afinal essas teorias que sempre 

geram debates.   

 Durante as aulas os alunos fizeram uma pequena avaliação sobre o conteúdo 

estudado a avaliação não valia nota e apenas foi elaborada para ver eles tinham entendido 

o conteúdo ministrado. Após o término da avaliação houve a correção, em seguida foi 

passado um trabalho para ser feito uma pesquisa com auxílio do livro didático e o outro 

com as tecnologias. Já que eles tiveram aulas tanto com o livro e também as tecnologias 

como data show então eles tiveram dois dias para fazer essas pesquisas.  

Na segunda turma o 3º 2 no período noturno, o tema da aula foi o mesmo da 

primeira turma “A Terra”, a aula foi ministrada com a utilização de computador, data 

Show e vídeos, e em outras aulas somente com o livro didático, os alunos mostraram 

muito interesse e curiosidade sobre a aula, pois muitos ainda não tinham visto como a 

teoria da terra tinha sido criada e viram em vídeos e acharam muito interessante sempre 

faziam perguntas.  

A turma fez uma pequena avaliação, ao término da avaliação foi passado a eles um 

trabalho onde eles teriam também que fazer suas pesquisas com a utilização das 

Tecnologias e a outra com os livros didáticos. A segunda turma também teve aulas com 

o livro e em outras aulas com as tecnologias, em base disso os alunos tiveram dois dias 

para fazer suas pesquisas. 

Nas duas turmas os trabalhos foram recolhidos e logo em seguida eles responderam 

os questionários. Todas as informações obtidas das respostas foram analisadas com o 

intuito de identificar se eles tiveram dificuldade ou não na pesquisa com os livros 

didáticos e com as tecnologias. Os questionários foram muito importantes pois através 

deles houve levantamento de dados comparando as duas turmas, uma com a utilização 

de livro didáticos e a outra com o auxílio das tecnologias. As perguntas foram elaboradas 

na intenção de identificar quais métodos os alunos assimilam mais informação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a realização desta pesquisa foi necessário coletar dados a partir das respostas 

obtidas nos questionários, assim os dados foram analisados facilitando a comparação das 

respostas dos alunos.  

Na 1ª turma onde o questionário foi sobre o livro didático teve como a primeira 

pergunta. Em relação ao livro didático, quais foram as dificuldades para fazer as 

pesquisas do trabalho?  

Diante dessa pergunta todos os alunos responderam que sim houve bastante 

dificuldades. Nota se que 100% dos alunos responderam à pesquisa e disseram que não 

tinham muitos livros para se fazer a pesquisa e os que acharam os livros os conteúdos 

eram bem pequenos.  

A segunda pergunta em relação ao livro didático. Onde foi realizado a pesquisa? 

Existia material suficiente para realizar a pesquisa?  

Dos 20 alunos apenas 10% responderam que fizeram fora de casa, os outros 90% 

dos alunos fizeram em casa. E quando perguntados se existe material suficiente para 

realizar a pesquisa? Todos responderam que não tinham material suficiente para se fazer 

as pesquisas. 

 

Figura 01 – Local de pesquisa dos alunos 

 

 

A terceira pergunta. Sobre as pesquisas qual a melhor maneira para a elaboração 

de um trabalho as Tecnologias ou o livro didático? 95% dos alunos responderam que as 

tecnologias possuem mais facilidade de pesquisa, enquanto 5% dos alunos responderam 

que preferem os livros, pois com a chegada das tecnologias os livros ficaram de lado e 

não estão sendo muito utilizados. 
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Figura 02 – Realizar os trabalhos Tecnologias ou Livros 

 

 

Na quarta pergunta. O livro didático possui informações suficientes para se 

aprofundar em um determinado tema? 100 % dos alunos responderam que os livros não 

possuem muitas informações e os que têm possuem apenas figuras ilustrativas e 

pequenas partes de explicação onde dificultou mais o trabalho. 

A última pergunta.  Em relação às aulas quais dos dois modos dá mais apoio às 

aulas, as tecnologias ou os livros didáticos? 95% dos alunos responderam que a 

Tecnologia dá mais apoio às aulas e também torna mais interessante, 5% dos alunos 

responderam que o livro tem mais apoio, pelo simples fato de ser mais fácil de se 

manusear, pois a tecnologia nem todos tem acesso já o livro não, se não tem casa tem 

nos vizinhos e amigos. 

 

Figura 03 -  Apoio ao Estudo Tecnologias ou Livros Didáticos 

 

 

 

Na 2ª turma onde o questionário foi sobre as Tecnologias. 
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A pergunta foi. Em relação do uso de Tecnologias, quais foram as dificuldades 

para fazer as pesquisas do trabalho? 75% dos alunos responderam que não houve 

dificuldades, e apenas 15% dos alunos responderam que a dificuldade era financeira que 

não tinham como pesquisar e tiveram que procurar em Lan House. Os outros 10% dos 

alunos responderam que a dificuldade maior por serem mais idosos eles não sabiam 

utilizar a internet. 

 

Figura 04 - Dificuldades sobre a pesquisa 

 

 

A segunda pergunta.  Onde foi realizado a pesquisa? Onde tiveram mais acesso a 

Informática? 35% dos alunos responderam que foi realizado a pesquisa em casa em 

computador é onde eles possuem mais acesso a informática, 25% responderam em casa 

no celular, e os outros 40% fizeram o trabalho na Lan House, pois não possuem celular 

e não tem computador em casa por isso pesquisaram em Lan House.  

 

Figura 05 – Local e Acesso à Tecnologia 
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Terceira pergunta.  Sobre as pesquisas qual a melhor maneira para a elaboração de 

um trabalho as Tecnologias ou o livro didático? 100% dos alunos responderam as 

Tecnologias, pois permite que eles possam navegar e escolher o melhor conteúdo para 

fazer os trabalhos, além de ser bem mais rápido e fácil 

A quarta pergunta. As Tecnologias possuem informações suficientes para se 

aprofundar em um tema? 100% dos alunos responderam à pergunta que sim que 

possuem bastante informação, porém cabe cada um como vão fazer suas pesquisas.  

A última pergunta. Em relação às aulas quais dos dois modos dá mais apoio às 

aulas, as tecnologias ou os livros didáticos? 100% dos alunos responderam que a 

Tecnologia dá mais suporte para o aprendizado e a realização das atividades, e nas aulas 

os professores muitas vezes não usam, nenhuma tecnologia. 

Observa se que na 1ª pergunta sobre os livros didáticos. Em relação ao livro 

didático, quais foram as dificuldades para fazer as pesquisas do trabalho?100% dos 

alunos acharam muita dificuldade para se fazer a pesquisa por vários motivos, falta de 

livros de conteúdos entre outros. Antigamente era muito fácil de se utilizar os livros 

dentro de casa, e também em bibliotecas, hoje não se ver mais isso. No ensino médio 

para se fazer uma busca em um determinado conteúdo os livros possuem poucos 

conteúdos tornando assim as pesquisas e estudos muito complicado. 

Munakata, (2016) fala que “não é sempre que o livro didático se limita a 

transcrever os conteúdos consagrados ou em vias de consolidação de uma disciplina 

escolar. Há vezes que ele tem papel determinante na definição da disciplina”. Então o 

livro didático não tem a função de mostrar todo o conteúdo de uma disciplina ele serve 

apenas como apoio para o professor dar continuidade nas aulas.  

“A escola atualmente encontra-se num cenário no qual seus principais sujeitos, os 

estudantes, têm contato com entidades, conceitos e processos científicos em ambientes 

extraescolares”, (NASCIMENTO e MARTINS, 2016). Como diz os autores os 

estudantes estão buscando outros ambientes para obter conhecimento, sendo que eles 

deveriam se fazer dentro da escola. O livro didático prende muito os alunos no pouco 

conteúdo que ele disponibiliza, isso dificulta o desenvolvimento dos alunos pois assim 

eles se limitam a não buscar mais complemento do conteúdo de outras formas, assim 

eles ficam acomodados em obter as informações apenas nos livros.  



 

25 

 

  No gráfico 01 onde a pergunta foi. Onde foi realizado a pesquisa? Existia material 

suficiente para realizar a pesquisa?  90% dos alunos fazem pesquisa em casa com seus 

materiais e apenas 10% tiveram que sair de casa e procurar outros lugares vizinhos 

familiares pois não possuíam matérias para se fazer a pesquisa. A dificuldade apontada 

pelos alunos é que embora eles tenham livros ainda assim não é suficiente para se fazer 

uma boa pesquisa. E o fato de trabalharem durante o dia fica bastante complicado sair 

para procurar material para fazer trabalhos. 

Vilella (2015). Diz que “os livros didáticos são elementos da cultura escolar e, por 

isso, nos servem como ricas fontes de estudos sobre o ensino”. Os livros nos serviram 

como base de estudo por muito tempo antigamente as casas possuíam bastante livros e 

hoje quase não se ver eles com tanta facilidade. 

 O livro antigamente era um recurso muito utilizando, em casa nas escolas nas 

bibliotecas públicas podiam se fazer empréstimos de livros, por muito tempo seguia esse 

ritmo tradicional onde garantia a qualidade da educação.  

Sobre as pesquisas qual a melhor maneira para a elaboração de um trabalho as 

Tecnologias ou o livro didático? No gráfico 02, 95% responderam que as tecnologias dão 

mais suporte além de mostrar bastante conteúdos onde eles possam escolher os que mais 

os agradam, 5% responderam que preferem os livros pois estão sendo esquecidos 

abandonados e por falta disso estão sendo substituídos pelas tecnologias. 

 Os alunos que preferem os livros são bem poucos acham que são mais fáceis de 

se trabalhar porque não prende muito a atenção nos conteúdos e sobre os gastos que 

teriam procurando outros meios, também sobre os problemas que iriam adquirir, como 

a falta de visão e de conhecimento porque acham que o apoio do livro eles se limitam a 

imaginar e tentar buscar mais informação nesse pouco conteúdo que o livro passa.   

Para De Souza e Rocha, (2017), “o livro didático é objeto fundamental adotado no 

processo da educação e pode ser caracterizado por ser uma obra aberta, que deve 

dialogar com outros tipos de saberes, como os da comunidade científica”. Temos que 

mesclar esses dois recursos as tecnologias e os livros ambos serviram como instrumento 

do saber.  

É preciso garantir uma conectividade com essas ferramentas os professores e 

alunos usariam esses dos recursos de diferentes maneiras e transparentes, que é 

importante para a formação do professor pois eles têm que estar capacitados e se 
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familiarizar a buscar e entender as possibilidades de conhecimento que essas referências 

proporcionam.  

Da Silva Augusto e De Andrade Caldeira (2016), comenta que “a necessidade de 

conectar conhecimentos, relacionar, de contextualizar, é intrínseca ao aprendizado 

humano. Hoje, com a influência cada vez maior da tecnologia e da informática nas salas 

de aula, a ideia de rede de conhecimento encontra-se cada vez mais presente”.  

Com a chegada das tecnologias elas estão chamando mais a atenção dos alunos que 

os livros, então cabe ao professor utilizar os recursos para que as aulas fiquem mais 

atrativas.  

Na quarta pergunta onde o livro didático possui informações suficientes para se 

aprofundar em um determinado tema? Os alunos responderam com 100% de certeza que 

os livros didáticos não possuem conteúdos suficiente para pesquisar sobre um conteúdo. 

“Quando o recurso utilizado demonstra resultados positivos, o aluno torna-se mais 

confiante, capaz de se interessar por novas situações de aprendizagem e de construir 

conhecimentos mais complexos”, (NICOLA e PANIZ, 2017). 

 No caso dos livros os alunos procuram, mas não acham com facilidade os 

conteúdos tornando assim como um objeto qualquer. É evidente que os alunos iriam 

escolher outras formas de pesquisas porque os livros servem de apoio para uma leitura 

e mostrar o que um conteúdo está sendo comentado, mas sobre realmente procurar mais 

informação os livros já não se aplica dentro dessas formalidades. 

Na última pergunta quando em relação as aulas quais dois modos da mais apoio as 

aulas, as tecnologias ou os livros didáticos? Na figura 03, 95% dos alunos disseram que 

as tecnologias dão mais suporte para as aulas e 5% responderam que os livros pois são 

mais de se levar para outros lugares, e também não tiram a atenção deles nas aulas 

porque se tiver recursos tecnológicos eles perderiam o interesse da aula e só estariam 

mexendo na internet.  

 
O uso das tecnologias de informação e comunicação tornou-se uma 

necessidade no mundo em que vivemos. A sociedade atual não 

apresenta mais condições de conviver em harmonia sem as praticidades 

criadas pelas diferentes aplicabilidades dos meios de comunicação, que 

facilitam as relações sociais e possibilitam a proliferação do 

conhecimento. (DE ALMEIDA, CARVALHO e GUIMARÃES, 2016). 
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 Os autores indagam que a sociedade está preferindo os meios tecnológicos pelo 

seu meio de comunicação e por ser mais prática e fácil de elaborar um trabalho de 

pesquisa, fora que também se pode produzir um trabalho bem elaborado. 

Dentro da sala os recursos tecnológicos ajudam bastante os professores são 

essenciais e não podemos desconsiderar esse apoio, pois elas vêm contribuir facilitar a 

aprendizagem dos alunos além de oportunizar e criar condições para que a 

aprendizagem efetivamente aconteça dentro dos valores. 

Diante dos resultados percebe-se que a maioria dos alunos tiveram muita 

dificuldade para se fazer o trabalho com o apoio dos Livros, hoje quase não se têm livros 

além disso estão sendo destruídos ou jogados. Na escola mesmo tem livros rasgados 

riscados sem capas outros recortados, talvez se estivessem mais cuidados existiriam 

bastante livros, principalmente nas bibliotecas, porque as pessoas emprestavam mais 

não devolviam.  

Como esperado sobre os resultados na realidade o que se pôde observar é que de 

acordo com as respostas dos alunos, o livro didático não possui um papel muito 

importante na sala de aula para os alunos, há bastante dificuldade de se utilizar o livro 

para pesquisa e estudo, ao ver que o livro determina apenas uma leitura para se abrir a 

mente e tentar desenvolver e aprofundar mais o conteúdo.  

Observe na figura 04, em relação do uso de Tecnologias, quais foram as 

dificuldades para fazer as pesquisas do trabalho? 10% dos alunos tiveram dificuldades 

em manusear por serem idosos, 15% por não haver condições financeiras, já os 75% não 

tiveram dificuldades pois justamente tem computador em casa celular que hoje é o mais 

utilizado pela sociedade. Vimos que os que possuem dificuldades são justamente os que 

não possuem recursos financeiros, pois eles têm que fazer pesquisa em lugares que 

cobram pelas pesquisas.  

Nota se que os idosos têm dificuldades porque não sabem como utilizar essas novas 

tecnologias muitos não usam nem celulares pois quando crianças eles não entraram em 

contato com esses recursos, embora antigamente somente pessoas com alto índice de 

estabilidade financeira eram portadores dessas tecnologias, hoje não vê mais isso as 

crianças já nascem conectadas têm celulares vídeo games.  

Nicola e Paniz, (2017), diz que “com base em estudos anteriores é possível notar a 

importância da utilização de recursos didáticos no processo de ensino aprendizagem 

tanto para o aluno quanto para o professor”. Embora eles custem um pouco caro mais 
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sabe que a cada ano novos recursos estão sendo fabricados e assim torna mais fácil de 

se obter.  

Os professores têm que buscar informações de como utilizar essas ferramentas na 

pratica pedagógica e qualificar para se fazer um bom uso nessa troca de conhecimento 

com proposito de garantir uma qualidade de ensino.  

“No espaço educacional o desafio é potencializar o recurso das TIC para enriquecer 

o processo de ensino e aprendizagem além de capacitar pessoas para utilização 

consciente e eficiente destes recursos tecnológico”, (DOS SANTOS, 2018). As TIC 

servem para o ensino como uma capacitadora da aprendizagem e é uma grande 

ferramenta de pesquisa. 

Na figura 05, onde foi realizado a pesquisa? Onde tiveram mais acesso a 

Informática? 40% responderam em Lan House, porque não tinham computadores e 

celular em casa, 35% dos fizeram suas pesquisas em casa no computador e apenas 25% 

dos alunos usaram o celular em casa mesmo, sabe que hoje o celular é usado basicamente 

como um computador possuem as mesmas funções. 

Observe que independente do lugar ou do aparelho os alunos têm facilidades de 

fazer seus trabalhos ou pelo celular computador ou outros meios esses recursos têm um 

papel específico de ensino para os alunos, pois eles conseguem ampliar a qualidade a 

contemporaneidade onde aproxima essas tecnologias da educação desses alunos do 

século XXI, essas mediações também vêm com a ajuda do professor que vai garantir 

essa mistura na qualidade da educação. 

“Os recursos da Internet, os diferentes dispositivos digitais e os softwares 

educacionais oferecem novas possibilidades, propiciando aos professores oportunidade 

de novas formas de ensinar, rompendo velhos paradigmas, e aos alunos melhores 

condições para construir seu conhecimento”, (LOCATELLI, ZOCH e TRENTIN 

2015).  A internet hoje serve para muitas coisas na sociedade, na educação também 

como recurso de pesquisa para os professores e alunos.  

Hoje as tecnologias vêm desempenhando um papel formador para os professores, 

pois eles têm que buscar uma capacitação para receber essas ferramentas aderir se 

informar para transformar esse modelo para a aprendizagem, eles têm que aprender para 

poder compartilhar esses elementos na sala de aula. 

“A inserção das TICs no processo de ensino-aprendizagem também acarreta 

mudanças quanto à forma de ensino. O foco da aprendizagem que antes partia do 
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professor, o detentor de um conhecimento, agora se desloca para o aluno. O aprendizado 

parte do aluno e é construído em interação com o professor”, (FISCARELLI, 2017).  

Na terceira pergunta sobre as pesquisas qual a melhor maneira para a elaboração de 

um trabalho as Tecnologias ou o livro didático? 100% dos alunos responderam que as 

tecnologias são melhores, existem muitas formas de se desenvolver um bom trabalho 

querendo ou não elas estão tomando conta do mundo. Segundo (LOCATELLI, ZOCH, 

TRENTIN 2015), “às TICs na educação são um aspecto particular de um fenômeno muito 

mais amplo, relacionado com o papel dessas tecnologias na sociedade atual. 

 Em todo o planeta existe expectativa no que diz respeito às TICs na educação que 

são de melhorar os conhecimentos dos alunos professores e também dentro da escola 

que é onde os alunos estão a maioria do dia. 

“O computador assume, assim, desde logo, um estatuto especial, não o estatuto de 

um qualquer outro recurso que as crianças utilizam de forma integrada, na sua sala de 

atividades”, (AMANTE, 2016). Hoje o computador está sendo usado como área de 

trabalho para alunos que frequentam as escolas.  

Algumas escolas adotaram as novas ferramentas que é o computador dentro da sala 

de aula que são chamados de computadores um a um que é um computador por aluno. 

Mais são pouquíssimas escolas que aderiram a essa nova forma de ensino, outras não 

deram esse foco como uma realidade porque acham que a educação perderia sua 

essência. 

Na quarta pergunta As Tecnologias possuem informações suficientes para se 

aprofundar em um tema? 100% dos alunos também responderam que as tecnologias 

possuem conteúdo e informação suficiente para construir um trabalho e fazer suas 

pesquisas.  

As tecnologias podem se tornar um grande desafio para os alunos para os 

professores pois existe uma situação de avaliação pois cada um pode receber esses 

recursos como uma oportunidade para poder trabalhar na melhor forma na educação. 

 É possível sim trabalhar junto com essas ferramentas para o processo educacional, 

pois o professor precisa trabalhar com essas novas mediações não apenas para transmitir 

informações mais ele tem que ser o produtor dessa informação de fato pois existe uma 

nova ferramenta mais continua e agradável.  

Durante a regência do estágio foi utilizado bastante os novos recursos didáticos, o 

livro foi apenas base para seguir com o conteúdo e foi bem prazeroso porque não teve 
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muita dificuldade para se falar sobre qualquer assunto. Os alunos prestam mais atenção 

principalmente quando há imagens que eles nunca viram, vídeos então eles conseguem 

assimilar bastante conteúdo. 

Para Bizelli, (2015), “como então potencializar a escola, quando o conhecimento 

tem tanto valor no mundo globalizado? As mídias devem frequentar o ambiente escolar, 

visto que estão presentes no consumo ou no sonho de consumo de crianças, 

adolescentes”. Como foi dito a sociedade está entrando em um mundo globalizado cabe 

às escolas aderir essas transformações e caminhar juntos.  

Por fim na última pergunta em relação as aulas quais dois modos da mais apoio as 

aulas, as tecnologias ou os livros didáticos? 100% dos alunos responderam que preferem 

as aulas com os recursos tecnológicos do que com os livros, eles têm a capacidade de 

mostrar ampliar a área dos conteúdos dando e forma vida para as disciplinas, já os livros 

apenas dão apoio para o professor que fica na frente falando escrevendo e os alunos têm 

que imaginar como seria o que o conteúdo.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação modificam e enriquecem a 

comunicação no mundo, na educação essas mídias podem ser grandes ferramentas 

didáticas para os professores e alunos, elas criam condições para se trabalhar e exercitar 

as informações e transformar em conhecimento pois esse é o objetivo do trabalho que 

as tecnologias sejam vistas com outros olhos e busque mais a educação dos alunos. 

“A segunda transformação do saber se dá dentro da sala de aula pelo professor. Ele 

se utiliza do conhecimento dos livros didáticos e adequar ainda mais aquele conteúdo 

para estruturar e sequenciar as suas aulas”. (ZANARDI, KNEUBIL e PEREIRA, 2016). 

 Segundo os autores os professores utilizam os livros para elaborar as aulas de 

vários fatores, mas parece que só utilizam os livros, não devemos deixar de lado mais 

quem sabe recorrer também de outros materiais, ou mesmo mesclar esses dois recursos 

para melhorar a didática e o ensino.  

Como diz (NICOLA e PANIZ, 2017), “os recursos utilizados geralmente são 

quadro e giz e assim a aula acaba virando rotina, não chamando a atenção dos alunos 

para os conteúdos abordados”. Por esses motivos cabe ao professor utilizar de outros 

recursos que ajudem tanto os alunos como eles mesmos dentro das salas de aula.  

Através de todos os dados colhidos e analisados, pode- se observar que há uma 

grande necessidade dos alunos em utilizar esses novos recursos, principalmente em 
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manusear de forma correta, muitos não têm acesso essas Tecnologias, tanto pela forma 

financeira como por não saber utilizá-las. 

 Mais em relação ao apoio escolar a maioria dos alunos responderam que preferem 

as tecnologias, as TIC são ferramentas que se forem utilizadas para os benefícios da 

educação escolar ela irá ajudar tanto a escola como os alunos, até mesmo mudar o índice 

de reprovação dentro da escola.  

Partindo da análise de todos os dados coletados tanto com as perguntas sobre os 

livros como as tecnologias fica evidente que a pesquisa mostrou através das respostas 

dos das duas turmas e dos 40 alunos que a maioria deles preferem a utilização das TIC 

como apoio pedagógico e metodológico onde esses recursos tornam o ensino e a 

aprendizagem dos alunos mais agradáveis. 

Hoje não se discute se a escola deve ou não utilizar a tecnologia como 

ferramenta educacional, pois já é uma realidade no contexto 

educacional. A questão a ser debatida é como usar essas novas 

tecnologias de forma eficiente e proveitosa. (DE OLIVEIRA, 2015). 

 

A escola não garante progressos significativos na qualidade do ensino, então 

cabe o professor estar bem qualificado para passar para os alunos da melhor maneira 

possível a construção do conhecimento. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo realizado os resultados obtidos foram significativos no que diz 

respeito às TIC no ambiente escolar, pois sabe-se que com o avanço das tecnologias 

todas as informações e comunicações que temos no mundo é devido aos instrumentos 

tecnológicos. O presente estudo foi fundamental para a avaliação das TIC, nas aulas, 

onde o objetivo da pesquisa é verificar a importância das tecnologias no ensino escolar 

no ensino médio  

Com isso as análises trouxeram algumas constatações, os alunos têm mais 

facilidades de assimilar conteúdo com as tecnologias, o mundo está repleto de 

tecnologias que proporcionam para os alunos um ensino inovador, as dificuldades 

encontradas são apenas como utiliza lá já que o alvo foram alunos entre 16 a 48 anos 

estudam à noite porque trabalham durante o dia muitos estão concluindo depois de anos 

o ensino do EJA que é um supletivo para os jovens e adultos. 

Outro ponto foi que alguns não possuem computadores, celular que hoje é muito 

utilizado por ser menos e de fácil manuseio. Os idosos é que sentiram mais essas 

dificuldades tanto para usar as ferramentas como para fazer os trabalhos. Mas a maioria 

dos alunos jovens que estão conectados diretamente não sentiram tanta dificuldade, os 

livros não possuem muita informação adequada, mais é o material que os professores 

utilizam e as escolas também, temos que pensar que as escolas têm um ponto importante 

e temos que aproveitar esses benefícios que as tecnologias oferecem.  

Hoje conseguimos fazemos algumas coisas sem os computadores mais bem 

poucos, a maioria das tarefas escolares e pessoais utilizam das tecnologias, até para se 

comunicar enviar um trabalho são muito importantes, na área da saúde hoje já podemos 

combater os cânceres que antigamente não era possível. Estamos evoluindo 

constantemente e sobre a educação é um assunto para se discutir, porque diante de tal 

desenvolvimento a educação também não adotou esses recursos. 

 Não é difícil reconhecer que as tecnologias irão mudar o ensino escolar, mais para 

isso ela deverá derrubar bastante barreiras que se dá na falta de equipamentos 

implantados nas escolas, falta de incentivo para introduzir na educação, mudar a 

metodologias dos professores que ainda resistem às novas tecnologias e insistem na 

metodologia da lousa e livros.  

A educação ainda não está sendo vista como deveria, ela é a base de tudo na 

sociedade ela forma professore engenheiros médicos, e ainda assim não tem um papel 
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importante como deveria, outros países têm importância para a educação e saúde, acho 

que o brasil também deveria adotar essa qualidade de ensino.  

As Tecnologias estão aí e elas estão cada vez mais sendo avançadas, esse estudo 

não tem o intuito de modificar a metodologia da escola, mais sim mostrar uma nova 

realidade de ensino onde esses novos recursos tecnológicos irão desperta os interesses 

do aluno no aprendizado. 

Com isso conclui se que as antigas metodologias de ensino nas escolas já não 

condizem com a atual realidade de ensino da sociedade, e a escola em si deve observar 

que as TIC fornecem aos alunos uma grande conquista do saber e lhes proporcionaram 

bons resultados no seu currículo escolar e também no mercado de trabalho. Porém não 

depende só da escola adotar essa metodologia cabe também os professores e alunos 

caminhar juntos para construir um ambiente harmonioso e educativo.  

 

. 
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APÊNDICE 

 

De acordo com o questionário as perguntas para a 1ª turma foram sobre o livro 

didático; 

 

1. Em relação ao livro didático, quais foram as dificuldades para fazer as pesquisas do 

trabalho?  

2. Onde foi realizado a pesquisa? Existia material suficiente para realizar a pesquisa?  

3.  Sobre as pesquisas qual a melhor maneira para a elaboração de um trabalho as 

Tecnologias ou o livro didático? 

4.  O livro didático possui informações suficientes para se aprofundar em um 

determinado tema?  

5.  Em relação as aulas quais dois modos da mais apoio as aulas, as tecnologias ou os 

livros didáticos? 

 

A 2ª turma recebeu as perguntas sobre as Tecnologias;  

 

1. Em relação do uso de Tecnologias, quais foram as dificuldades para fazer as pesquisas 

do trabalho?  

2. Onde foi realizado a pesquisa? Onde tiveram mais acesso a Informática?  

3. Sobre as pesquisas qual a melhor maneira para a elaboração de um trabalho as 

Tecnologias ou o livro didático?  

4. As Tecnologias possuem informações suficientes para se aprofundar em um tema?  

5. Em relação as aulas quais dois modos da mais apoio as aulas, as tecnologias ou os 

livros didáticos? 

 

 

 


