
  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – 
CAMPUS XXIII - SEABRA/ BAHIA 

 

 

 

 

DANIELA ARAÚJO  

MARIANA SILVA  

 

  

  

  

 

 

                              Fechamento: Tecnologia e educação  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SEABRA/BA 



2019 

 

 

DANIELA ARAÚJO  

MARIANA SILVA  

 

 

 

 

 

  

Fechamento: Tecnologia e educação 

 

 

 

 

 

 

Trabalho apresentado á disciplina de Novas tecnologias e educação semestre III. Orientadora:             

profª. Vinicius Navarro. 

 

 

  

 

 

 



SEABRA/BA 

2019  

FERREIRA, Rita de Cassia Delconte. Tecnologías da informação e comunicação  na 
leitura e produção de texto. Disponivel em: < 
http://www.gestaescolar.diadia.pr.gov.br/arquivos. Acesso em: 2011 

 

            Citação     Reflexões  

‘’ O mundo contemporâneo está     

diante de várias mudanças ocasionadas     

pelo desenvolvimento da tecnologia, que     

consequentemente afetam os modos de     

aprendizagem’’(...) (FERREIRA, Rita de    

Cassia Delconte. p.2).  

A critica dos problemas que vem       

acontecendo na aprendizagem da leitura     

e da escrita. Por conta das tecnologias,       

ela ainda cita a internet como uma das        

grandes consequências. Ou seja, ela     

está apresentando as negatividades    

desses usos inadequados dos meios     

tecnológicos.  

“Considerando a necessidade de    

escola estar inserida no mundo     

globalizado e de oportunizar condições     

para que os alunos utilizem os recursos       

disponíveis para uma aprendizagem    

mais significativa (...) ``( FERREIRA, Rita      

de Cassia Delconte. p.3)”. 

Mostra a importância que a escola tem        

em entrar no mundo da tecnologia, para       

que os alunos possam usar de uma       

forma que faz sentido e que tem um        

valor.  

‘’ Pretende-se neste trabalho    

realizar uma imersão digital para     

sensibilizar os professores   

mostrando-lhes as possibilidades de uso     

do computador e da Internet para      

estimular a sua utilização no trabalho em       

sala de aula’’. (...) (p.4.)’’. 

Estes projetos são para estimular     

aqueles professores que ainda estão     

apreensivos no ensino tradicional a     

utilizar a tecnologia e a internet nos seus        

planos de aula. Para a aula ter um        

funcionamento melhor. 

“Por meio da linguagem, o homem      

se reconhece humano, interage e troca      

Se somos seres inacabados então      

sempre devermos está em busca de      



experiências, compreende a realidade na     

qual está inserido e percebe seu papel       

como cidadão (1986 apud BAKHTIN,     

FERREIRA, Rita de Cassia Delconte,     

p.5).”  

novas mudanças, conhecimentos afinal a     

história está em constante mudança,     

gerações cada dia mais em busca do       

saber inovador.  

‘’ As TICs podem contribuir para o       

desenvolvimento de esses saberes,    

desde que o professor busque novas      

metodologias/tecnologias,aproprie-se 

delas e as utilize de maneira significativa       

em sala de aula ( FERREIRA, Rita de        

Cassia Delconte.p.6).” 

Em sua própria citação, as TICs é        

apenas uma ajuda, mas os professores      

tem que ir a busca de conhecimentos,       

usando-se assim de uma maneira útil      

dentro da sala de aula. 

 

 

‘’ Assim como a leitura e a escrita,        

nao ha duvida de que a aprendizagem       

também ocorre através da interação do      

homem com as ferramentas tecnológicas     

que o mundo oferece atualmente [...]      

FERREIRA, Rita de Cassia Delconte.     

p.7)”. 

Entendendo-se assim que o ser     

humano necessita da tecnologia, para ter      

um desenvolvimento melhor na    

aprendizagem.  

O computador foi uma grande     

revolução facilitando-se na vida dos     

professores. 

```Para tanto, é necessário que a      

escola esteja “aberta” para essas novas      

mudanças, que gestores, equipe    

pedagógica, professores, enfim, os    

profissionais da educação estejam    

dispostos a inovar e buscar tais      

mudanças. Os educadores precisam se     

conscientizar [...] (FERREIRA, Rita de     

Cassia Delconte.p.8)``. 

Nesse caso é onde a autora volta       

atrás em dizer que os professores não       

usam as tecnologias por não gostar, e       

sim por às vezes não terem condições a        

terem acesso a esses objetos     

tecnológicos, a escola então se deve      

está a habito a essas mudanças, para       

que ajude aos professores com esses      

recursos avançados. 

‘’Observa-se que o uso adequado     

das TICs só trará benefícios a partir do        

momento em que estas forem utilizadas      

Segundo a autora afirmam em sua      

citação as TICs só terá um significado       

importante, se for usada de uma      



não apenas de forma técnica, mas      

enquanto ferramenta de aprendizagem,    

na construção de ambientes ricos de      

conhecimento e interação [...] (     

FERREIRA, Rita de Cassia    

Delconte.p.9)’’.  

significativa, ou seja, que não seja só de        

uma forma técnica e sim de uma forma        

educativa que trás um conhecimento a      

mais.  

“Após ter sido realizada a      

consulta aos professores, percebeu-se    

que eles, em sua maioria, apesar de       

terem recebido capacitação e terem     

laboratórios de informáticas disponíveis,    

encontram-se dificuldades em utilizar as     

ferramentas que a tecnologia    

computacional oferece [...] (FERREIRA,    

Rita de Cassia Delconte. p.10)”. 

Ou seja, a capacitação no qual      

foram recebidas, não foi passada     

corretamente, para que os professores     

pudessem acessar as tecnologias sem     

dificuldades. 

“Para que a utilização do”     

computador na educação possibilite um     

questionamento das posturas   

pedagógicas de forma geral, é preciso      

que o computador seja visto como "como       

meio de incentivar e propiciar a      

construção do conhecimento Para que a      

utilização do computador na educação     

possibilite um questionamento das    

posturas pedagógicas de forma geral, é      

preciso que o computador seja visto      

como meio de incentivar e propiciar a       

construção do conhecimento   

(FERREIRA, Rita de Cassia Delconte. P.      

12)”.  

É importante o trabalho coletivo para que       

haja interação entre os envolvidos, ou      

seja, estudante, educadores e demais     

envolvidos no uso desasas novas     

tecnologias para que possa criar projetos      

em cima destas atividades    

linguístico-tecnológicas em pro de um     

bem comum voltado ao social. Em      

muitas escolas há laboratórios de     

informática, mas em muitas vezes sem      

uso, por falta de profissionais     

capacitados e uma pratica pedagógica     

defasada e restrita em apenas ao uso do        

livro didático. 

“Mais que dominar técnicas, é     

preciso construir e reconstruir novos     

As formas tecnológicas são cada vez      

mais interessantes ao vê das crianças e       



padrões de comportamento, romper com     

paradigmas educacionais que põem o     

foco no processo de ensino e não no de         

aprendizagem, desafiar a linearidade e a      

fragmentação de currículos disciplinares    

e disciplinados, engessados por    

programas ditados pelos livros didáticos     

e comissões de vestibulares; a     

reorganização de tempos e espaços     

escolares tradicionalmente cristalizados   

pelas grades curriculares (FERREIRA,    

Rita de Cassia Delconte. P. 12)”.  

adolescente com uso frequente. Porque     

não utilizar este meio de comunicação      

para atividades em sala, utilizando das      

linguagens de redes sociais e mostra os       

diferentes gêneros textuais diversos que     

este presente no dia a dia destes       

estudantes.  

“O professor precisa dominar os     

recursos tecnológicos, elaborar   

atividades pedagógicas adequadas para    

aplicação desses recursos, criar    

estratégias flexíveis e adequadas,    

analisar os fundamentos dessa prática e      

as consequências da mesma nos alunos,      

o que resultará em uma possibilidade      

maior de sucesso da integração do      

computador na prática pedagógica, de     

acordo com uma perspectiva inovadora     

do processo educacional (FERREIRA,    

Rita de Cassia Delconte. P. 13)”. 

Sabe-se que este processo sócio     

educativo com computadores ainda é     

pouco utilizado na maioria das escolas      

que em sua maioria publicas. Este fato       

se dar muitas vezes alem da falta de        

recursos para montar um laboratório de      

informática, ainda se tem a falta de       

formação especifica para os educadores     

trabalharem em suas praticas escolares.  

“Propõe-se a utilização das    

ferramentas que o computador oferece     

para a utilização da linguagem verbal nas       

suas diversas formas, associando-as à     

modernidade, trazendo a tecnologia –     

computador e internet – para a realidade       

da sala de aula, proporcionando ao      

Trabalhar com as novas tecnologias na      

linguagem é algo produtivo e prazeroso      

para os estudantes, afinal são linguagens      

que estão no seu cotidiano, como as       

charges, memis, tirinhas dentre outros     

gêneros. Fora a questão sócia educativa      

inserido nestes textos, pode ser     



professor a formação continuada e a      

possibilidade de incorporação de novos     

conhecimentos e inserção das TICs     

como ferramenta de auxílio, propiciando     

inovação no processo de ensino e      

aprendizagem (FERREIRA, Rita de    

Cassia Delconte. P. 13)”. 

trabalhada também a linguagem verbal e      

produções atem mesmo com a     

comunidade em que esta escola esta      

inserido, como a criação de ruma radio.       

São infinitas as possibilidades que se      

pode trabalhar pelos meios tecnológicos     

para um bem comum.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


