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USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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RESUMO: O objetivo do presente artigo consiste em verifi car como a tecnologia 
na educação é um fator signifi cativo para a prática pedagógica do professor. 
Diante dos desafi os de vários recursos o educador necessita acrescentar e 
apontar o que de fato é signifi cativo para a efetividade de uma aprendizagem 
de modo signifi cativo por meio do envolvimento dos recursos tecnológicos. A 
tecnologia é um componente que ao longo da sua história e diretrizes para o que 
facilita a dinâmica dos valores e elementos que fazem parte da tecnologia, a qual 
auxilia o professor na prática pedagógica junto ao que sistematiza o processo de 
aprendizagem. As mudanças e transformações quanto ao que envolve a base e 
princípios do que se tem como mensuração a efetividade de uma aprendizagem 
clara e efi caz quanto ao que faz parte do envolvimento de cada um quanto ao 
que direciona e atribui o desenvolvimento dos princípios de formação de cada 
um junto ao meio que operacionaliza. A metodologia desenvolvida é bibliográfi ca 
envolvendo os vários autores que apontam o tema proposto. Em geral, a 
tecnologia consiste num processo de aprendizagem e interlocução do que vem 
a somar e constituir o desenvolvimento da prática da aprendizagem.
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ABSTRACT: The aim of this article is to verify how technology in education 
is a signifi cant factor for the pedagogical practice of the teacher. Faced with 
the challenges of various resources the educator needs to add and point out 
what is indeed signifi cant for the eff ectiveness of learning in a meaningful way 
through the involvement of technological resources. Technology is a component 
throughout its history and guidelines for what facilitates the dynamics of the values 
and elements that are part of the technology, which helps the teacher in the 
pedagogical practice together with what systematizes the learning process. The 
changes and transformations regarding what involves the basis and principles of 
what is measured as the eff ectiveness of a clear and eff ective learning as it is part 
of each one’s involvement in what directs and assigns the development of the 
principles of formation of each one near the middle that makes it operational. The 
developed methodology is bibliographical involving the various authors that point 
the proposed theme. In general, technology consists of a process of learning and 
interlocution of what adds up and constitutes the development of the practice of 
learning.
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1 INTRODUÇÃO

 A educação é um processo que acompanha o homem em toda a 
esfera de participação e conquistas quanto ao que dimensiona e interliga com 
a composição e os valores de uma sistemática que ao longo de sua história 
sistematiza e atribui os signifi cados e práticas do que torna efi caz e atende cada 
composição e elementos que o faz crescer diante dos desafi os para a efetividade 
e demonstração do que vem a enfatizar a praticidade de medidas que o identifi ca 
ao longo da perspectiva e valores de cada um no meio que o cerca.
 É por meio da percepção dos valores de cada um quanto ao que associa 
e vem de encontro com a cultura, o ambiente físico e de demonstração do que 
acompanha e tende a fomentar a contextualização de cada um com o seu meio.
As mudanças do processo de educação são uma referência e integração do que 
faz parte do desenvolvimento de uma política que ao longo de sua construção 
permite facilitar as ações do homem quanto ao meio que o cerca.
 Os recursos tecnológicos em sua garantia de formação deve oferecer 
ao educador a segurança para explorá-lo e, assim, motivar o educando a fazer 
parte de um processo que ao longo de sua história torna evidente e propício as 
recompensas de cada um quanto ao meio que o cerca.
 Portanto, a tecnologia na educação trata das mudanças na educação que 
visa atender a cada um quanto ao que facilita e atende em relação a construção 
dos valores e recompensas das atividades que são fundamentais no processo 
de desenvolvimento do homem.

2 O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

 A revolução dos recursos tecnológicos tem propiciado e apontado para 
um processo de educação que ao longo das dimensões e interatividade venha 
propiciar uma educação de acordo com o que é vivenciado pro parte do educando, 
neste contexto, é atribuído as diversas medidas e recompensas do que de fato 
acompanha e direciona as atividades do ensino.
 O ambiente virtual nas sociedades cresce a cada dia, pois é na construção 
de fronteiras sem limites para a busca do conhecimento e da comunicação que 
a tecnologia vem sendo adotada pela sociedade e o sistema educacional.
 A aprendizagem exige que haja a inserção de técnicas e recursos que 
facilitem a compreensão do educando e o seu integrar com recursos para a 
aprendizagem signifi cativa, esta é um horizonte sem fronteiras que requer a 
dedicação e a participação do homem para as suas conquistas.
 Os recursos tecnológicos é uma soma de ações de práticas pedagógicas 
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para auxiliar o educando na busca do conhecimento.
 A tecnologia é cada vez mais presente na vida do homem, ou seja, faz 
parte da vida do homem de modo que aprimore as habilidades e competências 
do sujeito.
 Conforme destaca Demo (2009) as mudanças da prática pedagógica têm 
contribuído para a melhoria e atuação de um ambiente escolar que relaciona a 
dinâmica e as conquistas da tecnologia para que a aprendizagem seja obtida 
pelo sujeito de modo prazeroso que o faz crescer e dinamizar as mudanças 
quanto a prática do exercício da aprendizagem signifi cativa.
 A informática na escola conta com a participação de todos, envolve todos 
para expressar as ações de uma cidadania que atendam as necessidades e do 
grupo, porque a informação constitui na base de relacionar o que ocorre ao redor 
do homem para que o mesmo obtenha o real conhecimento de suas ações e a 
nutrição do conhecimento quanto à era digital.
 Para o professor essas mudanças contribuem para a sua inserção, 
interatividade e melhoria de fontes propulsoras de um conhecimento que atenda 
as suas necessidades quanto ao exercício de uma prática que aproxima o 
homem de sua realidade e que possibilita facilitar o seu conhecimento com maior 
precisão e combate aos obstáculos do conhecer e superar os desafi os, ou seja, 
fazer com que a prática do sistema educacional seja mais prazeroso quando é 
discutido, participa e, sobretudo, sente capaz ao inserir com o novo universo do 
meio a que faz parte.
 Para Vieira, Almeida e Alonso (2003, p. 113):

As tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) foram inicialmente 
introduzidas na educação para informatizar as atividades administrativas 
visando a agilizar o controle e a gestão técnica, principalmente a oferta 
e a demanda de vagas e a vida escolar do aluno...

 A internet no ambiente educacional contribui para o uso da informação  de 
modo que a comunicação torne clara, objetiva e precisa para as conquistas de 
evidencias dos valores que cercam o homem quanto as mudanças e participação 
na formação do educando e do professor.
 A formação continuada é um dos principais pressupostos do 
desenvolvimento do homem junto ao seu meio com o intuito de valorizar e 
favorecer a prática pedagógica do ensino.
 As mudanças do sistema educacional propiciam um ambiente de 
confi ança, segurança e a participação da liderança para que todas as atividades 
promovidas no ambiente escolar seja atendido com efi cácia e oportunidades 
para a potencialização do sujeito.
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 O estímulo e a motivação para o uso dos recursos tecnológicos é 
demonstrado com veemência para as atividades do sistema educacional, no 
entanto, muitas escolas ainda não possuem os recursos tecnológicos em seu 
meio e, isso, faz com que educandos, professores não tenham acesso ao sistema 
educacional.
 Quando a escola não conta com esses recursos a mesma pode explorar 
de forma adequada a potencialidade dos educandos por meio de atividades 
pedagógicas que os fazem crescer, disseminar e atuar com recursos que 
atendam as necessidades do educando.
 O conhecimento é disseminado com a nova cultura dos recursos 
tecnológicos com o intuito de obter os reais dados para o sucesso do educando 
e a defi nição das fontes propulsoras do conhecimento que não consiste apenas 
no computador, mas na exploração de revistas, jornais, livros, dentre outros 
(VIEIRA, ALMEIDA e ALONSO 2003).
 A internet atualmente constitui nas mudanças em relação às TICs, porque a 
comunicação, a geração de dados quanto aos contatos e as redes administrativa 
e pedagógica com a qualidade das informações disponíveis a serviço on-line 
para a comunidade escolar.
 A tecnologia é a mudança para o sistema educacional de modo que atenda 
as suas reais necessidades com o intuito de fazer com que a modernização 
também faça parte do ambiente organizacional e atenda as necessidades do 
homem.
 Segundo Vieira, Almeida e Alonso (2003, p. 117):

Hoje, o uso das TICs na escola, ainda que dicotomizado do ensino e 
aprendizagem da sala de aula, constitui um desafi o para educadores 
e dirigentes educacionais. Estes últimos, a principio, perceberam a 
importância dessa tecnologia no controle administrativo da escola, mas 
da mesma forma que a incorporação das TICs às práticas pedagógica 
ainda é um processo precário, também é incipiente sua inserção 
na gestão escolar como instrumento para o acompanhamento das 
atividades e a tomada de decisões compartilhada.

 O educador precisa encontrar adaptado às mudanças e evidências dos 
recursos que atendam as suas reais necessidades com o objetivo do favorecimento 
dos diversos ambientes que atendam as suas necessidades com participação e 
incorporação de evidências que o faz crescer e direcionar as fontes de recursos 
propulsores para o desenvolvimento de recursos que favoreça o professor no uso 
do seu conhecimento e aprimoramento das atividades quanto a sua constituição e 
execução das atividades que atenda as suas reais participações e determinação 
quanto ao exercício das atividades que são propostas no seu cotidiano.
 Conforme destaca Vieira, Almeida e Alonso (2003, p. 125):
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Evidenciou-se a importância da participação do professor multiplicador 
como elo aglutinador entre gestores e formadores, para ajudar a 
encontrar alternativas de acesso à tecnologia que possibilitam a 
integração dos gestores de escolas sem os recursos tecnológicos 
necessários às interações virtuais...

 O uso dos recursos tecnológicos vem a contribuir para a construção 
do exercício da cidadania e o real comprometimento do homem junto ao seu 
meio para possibilitar a facilidade de inseri-la para obter os resultados cada vez 
mais favoráveis para o exercício da cidadania, de modo que, atenda as suas 
necessidades.
 A formação do profi ssional liga-se as atividades da TIC’s com o intuito de 
propagar e gerir recursos que atendam as necessidades de cada um, ou seja, que 
por meio da utilização dos mesmos torne possível registrar, articular, recuperar e 
socializar as informações que estes recursos fornecem para o desempenho das 
atividades do homem.
 A era da informação conforme destaca Vieira, Almeida e Alonso (2003), o 
ambiente virtual na unidade de ensino potencializa o conhecimento  e contribui 
para o melhor desempenho das atividades que fazem parte do contexto de 
aprendizagem e formação de um cidadão crítico, refl exivo e atuante junto ao 
meio que pertence.
 O sistema de informação na unidade de ensino interage com a 
comunidade, família e todos os que aproximam da escola, ou seja, a nova cultura 
do conhecimento auxilia na reorganização do trabalho com o intuito de perfazer 
ações e recursos que facilita o conhecimento do homem.
 Os recursos tecnológicos explorados na educação facilitam as atividades 
fi nanceiras porque pode realizar pagamentos e trocar ideias entre seus membros, 
ou seja, facilitar a compreensão  dos meios que atendam as suas necessidades, 
favorecer um ambiente que atenda a prática pedagógica em exercício de uma 
cidadania que faz parte do ambiente da sociedade.
 O uso das tecnologias são adaptados de acordo com a realidade da escola, 
com os propósitos e as ações que esta insere ao seu meio com o principio dos 
valores e da concepção de mudanças para as tendências que são englobadas 
na atividade do social.
 A tecnologia não representa a solução de todos os problemas ligados ao 
ambiente escolar, mas possibilita a dinamização de recursos e elementos que 
favoreçam o desempenho das atividades.
 Portanto, o sistema educacional com a inserção das TICs contribui para 
que haja a incorporação e o exercício das novas tendências e ações que benefi cie 
o homem no exercício de suas atividades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O uso da tecnologia no sistema educacional é uma referência do que ao 
longo da história por meio de sua manifestação e o que possibilita bem como 
evidencia e referencia as diretrizes e práticas do que de fato acompanha e torna 
signifi cativo as ações e construções do que de fato torna preciso e aponta o 
reconhecimento de um cidadão que por meio da história da humanidade interliga-
se com os valores que apreende o desenvolvimento de um cidadão que mantém 
e atende cada perspectiva e desenvolvimento ao longo da história.
 A tecnologia faz parte de uma contextualização das atividades do 
educando, as quais valorizam e apontam para a diversidade do reconhecimento 
de um cidadão que ao longo da história propicia o avanço e o reconhecimento de 
cada um quanto ao que faz parte do desempenho de cada um quanto ao meio 
que convive e internaliza a composição do ensino.
 Portanto, os recursos tecnológicos vem a somar para o que é referência 
e menciona as atividades de cada um quanto ao que permite um novo olhar da 
sistemática da aprendizagem do homem.
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