
tudo e precisa ser muito mais parceiro 

do aluno na busca pelo saber”, diz.

Segundo a pedagoga, não é fácil li-

dar com as novas ferramentas, mas cabe 

ao educador coordenar e orientar as tare-

fas. “O problema é que existem três tipos 

de professor: os que preferem o método 

tradicional, aqueles que não sabem utili-

zar a tecnologia e, finalmente, os que se 

adaptaram ao novo contexto. Eles convi-

vem em uma mesma sala de aula, o que 

impede a adoção completa da tecnolo-

gia”, completa.

Pesquisa

No mês de março deste ano, o Oi Futuro, 

em parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação do Rio de Janeiro, Institu-

to Paulo Montenegro e Ibope Inteligên-

cia, apresentou o resultado de um levan-

tamento realizado entre maio e junho de 

2010 sobre o relacionamento da comu-

nidade escolar com as novas tecnologias.

A pesquisa “Interação com as Tec-

nologias de Informação e Comunicação 

na Comunidade Escolar” entrevistou 32 

mil pessoas, entre diretores, professores 

e alunos da rede pública municipal do 

Rio de Janeiro.

De acordo com o estudo, mais de 

70% dos entrevistados concordam que, 

quando há uso de tecnologias em sala de 

aula, o aluno se interessa mais em apren-

der. Outra constatação foi que a tecnolo-

gia aplicada à educação mudará não ape-

nas o papel da escola num futuro pró-

ximo como também alterará o papel do 

professor em relação aos alunos (65%).

Mais de 80% dos participantes acre-

ditam que a tecnologia pode contribuir 

muito com o processo de aprendizagem 

e, consequentemente, consideram-na 

necessária para um bom desenvolvimen-

to da educação.

O levantamento comprova ainda que 

a mudança de mentalidade da comuni-

dade escolar em relação às novas tecno-

logias já é uma realidade e que se papel é 

cada vez mais significativo na qualifica-

ção da educação. 
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