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Fichamento Reflexivo 
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Citação Reflexão 

“As tecnologias educacionais e o seu 

uso tem ocasionado inúmeras 

discussões permeadas em torno dos 

prós e contras. Entretanto, o que são 

tecnologias e, como estão sendo 

utilizadas nas escolas, se é que 

estão?” (p.2). 

No mundo no qual estamos inseridos, 

as tecnologias vêm ocupando um 

espaço significativo na vida das 

pessoas. No que se refere a área 

educacional, as mesmas 

desenvolvem um papel 

importantíssimo para o bom 

desempenho dos discentes bem 

como dos docentes. No que diz 

respeito aos prós e contras acerca da 

temática alguns enfatizam que, as 

tecnologias podem contribuir para a 

 



evolução dos conhecimentos. 

“A escola, enquanto instituição social, 

é convocada a atender de modo 

satisfatório as exigências da 

modernidade. Se estamos 

presenciando estas inovações da 

tecnologia é de fundamental 

importância que a escola aprenda os 

conhecimentos referentes a elas para 

poder repassá-los a sua clientela; 

pois, é preciso que a escola propicie 

esses conhecimentos e habilidades 

necessários ao educando para que 

ele exerça integralmente a sua 

cidadania [...]” (p.2)   

 

Sabemos que a escola tem por 

obrigação manter-se constantemente 

atualizado quando aos aspectos 

exigidos pela modernidade. Por ser 

uma instituição social ela precisa está 

a parte de todo e qualquer evolução 

tecnológica. Necessário se faz que, 

os professores, bem como os outros 

funcionários da instituição sejam 

capacitados na área para mediar de 

forma segura seus conhecimentos. 

“O desenvolvimento da técnica, da 

ciência e da tecnologia devem ser 

entendidos em estreita relação com 

as determinações sociais, políticas, 

econômicas e culturais. Essas 

atividades constroem uma relação do 

homem com a natureza, é o esforço 

humano em criar instrumentos que 

superem as dificuldades das barreiras 

naturais” (p.2). 

 

O uso de técnicas, da ciência e de 

tecnologias é um meio encontrado 

pelo homem para estar em constante 

contato com a natureza e, ao mesmo 

tempo, superar suas barreiras 

naturais. 

 

“Conforme suas origens na Grécia 

antiga, a tecnologia é o conhecimento 

científico (teoria) transformada em 

técnica (habilidade). Esta, por sua 

vez, irá ampliar a possibilidade de 

produção de novos conhecimentos 

A tecnologia é uma articulação entre o 

conhecimento científico (teoria) e a 

técnica (habilidade), uma vez que a 

teoria é transformada em habilidade. 

Essas habilidades é que possibilitam 

a construção de outros 



científicos” (p.3). 

“Usar tecnologia tem como objetivo o 

aumento da eficiência da atividade 

humana em todas as esferas, 

principalmente na produtiva” (p.3). 

 

conhecimentos científicos. 

O uso das tecnologias aumenta a 

eficiência do ser humano em todas as 

esferas possíveis e aumenta também 

sua capacidade de produção. 

 

“As tecnologias da informação ou 

novas tecnologias da informação e 

comunicação 

são o resultado da fusão de três 

vertentes técnicas: a informática, as 

telecomunicações e as mídias 

eletrônicas. Elas criaram um 

encantamento no meio 

educacional; as possibilidades novas, 

alardeadas pelos teóricos e governo, 

que 

oferecem nesse campo são inúmeras, 

principalmente em relação aos 

conceitos de 

espaço e distância. Exemplos são as 

redes eletrônicas e o telefone celular”  

(p. 4). 

Partindo dessa possibilidade que as 

tecnologias oferecem no meio 

acadêmico, cria-se novos conceitos 

de ensino, visando um avanço muito 

grande de informações que são 

processadas e repassadas aos  

estudantes. O telefone celular é um 

dos principais meios tecnológicos de 

comunicação atualmente, responsável 

por uma disseminação muito grande 

de mensagens instantâneas. 

“O computador, e os demais aparatos 

tecnológicos, na sociedade atual, 

contrariamente ao passado que os 

percebia somente como "coisas" de 

especialista, 

são vistos como bens necessários 

dentro dos lares e saber operá-los 

constitui-se em 

condição de empregabilidade e 

domínio da cultura”( p. 5). 

Há alguns anos, o computador era 

uma máquina que só existia em 

algumas residência, hoje a máquina 

tornou uma ferramenta de suma 

importância para uma grande parte da 

população.  A maioria dos empregos 

necessitam de experiência com este 

aparelho. 



“O conhecimento, principalmente no 

campo da informática deve estar 

relacionado 

aos demais campos do saber 

humano. Trata-se, pois, de uma nova 

linguagem, um 

novo elemento do processo de 

comunicação, um novo código: a 

linguagem digital” (p. 5). 

 

A linguagem digital avançou de tal 

maneira que faz-se necessário a 

inclusão dessa linguagem  à outras 

conhecimentos do ser humano, é um 

ramo de comunicação mais utilizado 

pela população. 

 

 

 

“Para uma sociedade com 

características tão profundas de 

desigualdade a escola pública torna-

se a única fonte de acesso da criança 

da classe trabalhadora às 

informações e recursos tecnológicos.” 

(p. 6) 

 

A escola torna-se responsável por 

apresentar as novas tecnologias que 

filhos de pessoas de baixa renda, 

nunca terão acesso por vias 

aquisitivas. 

“Vale lembrar que essas propostas 

exigem a contribuição dos agentes 

principais: os professores. Estes 

necessitam de formação para 

enfrentar os novos desafios e são 

essenciais para estabelecer a crítica 

das informações dentro e fora da 

escola. Diferentemente de décadas 

anteriores onde o professor era visto 

como transmissor de conhecimentos, 

hoje deve atuar como mediador 

participativo.” (p.6) 

 

A formação continuada é a grande 

idealização e necessidade que temos 

atualmente, a escola como formadora 

social, precisa mais que nunca da 

ajuda do professor, que formará o 

aluno enquanto ser social. 

 


