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RESUMO 
 
Este artigo é resultado da pesquisa “Tecnologias da informação 
como fator de exclusão/inclusão do educando/trabalhador no 
mundo do trabalho em São Luís”, que se desenvolveu em nível 
de mestrado. Tem como objetivo analisar as ações 
desenvolvidas pela escola para promoção de uma formação no 
entendimento e uso das tecnologias da informação de forma a 
atender as exigências do mundo do trabalho a partir das 
mudanças técnico-científicas da Sociedade Informacional. 
Conclui-se que seja necessário um redimensionamento do 
emprego das tecnologias da informação, onde a gestão deveria 
desenvolver ações efetivas, mais direcionadas para a real 
integração das tecnologias da informação na escola.  
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ABSTRACT 
 
This article is the result of research "Information technology as 
a factor of exclusion / inclusion of the student / worker in the 
workplace in St. Louis", which developed at Masters level. Aims 
to analyze the actions taken by the school to promote training in 
the understanding and use of information technology to meet 
the demands of the working world from the technical and 
scientific changes of Informational Society. It follows that a 
redefinition of employment of information technology is 
necessary, where management should develop effective 
actions, more directed to the real integration of information 
technology in school. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo enseja refletir sobre a ação e os desafios da escola no sentido 

de promover uma formação capaz de possibilitar ao educando o entendimento e uso das 

tecnologias da informação. Nesse sentido, torna-se importante explicitar a opção por uma 

escola de ensino médio da rede pública estadual em São Luís-Ma como lócus do estudo 

considerando que para alguns surgirão questionamentos sobre o fato de esta pesquisa estar 

tratando sobre tecnologias da informação seus impactos no mundo do trabalho e os 

desafios propostos para a educação no sentido de capacitar o educando/trabalhador na 

aquisição de conhecimentos relevantes para uso e manuseio dessas tecnologias, e a escola 

selecionada para estudo não formar os educandos em nível tecnológico. 

Os questionamentos se darão na esfera de buscar entender o porquê de 

escolher para lócus da pesquisa no âmbito educacional uma escola de formação geral e não 

uma escola de educação profissional3, por exemplo, o Instituto Federal de Educação para a 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). O motivo é que, neste momento da pesquisa, 

tem-se como objetivo analisar como a escola vem desenvolvendo suas ações de forma a 

responder aos imperativos das transformações técnico-científicas no mundo do trabalho, no 

que se refere ao uso e domínio das tecnologias da informação, ainda que em nível básico. 

Esta exigência, posta como necessidade de aquisição de conhecimento em nível 

básico das tecnologias da informação, não requer uma educação profissional nos moldes já 

preconizados no Decreto nº 2.208 de 1997, mas toma-se como formação suficiente a que 

deve ser desenvolvida no Ensino Médio adotando como base os dispositivos legais Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCEM) que trazem em seu bojo de orientações, recomendações e direcionamentos, 

os indicadores e normativas necessários para uma formação básica no entendimento e 

aplicação das tecnologias da informação na escola, no trabalho e em outros ambientes, que 
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podem ser desenvolvidas em escolas de formação geral como a escola de ensino médio da 

rede pública estadual tomada para estudo.  

Outrossim, vale ressaltar que a coleta de dados nessa escola está ancorada na 

concepção marxista de educação, em que um dos componentes dessa teoria implica: 

 

 
 
 
A combinação da educação com a produção material (incluindo-se aí a educação 
intelectual, corporal e tecnologia, ou, numa das formulações de Marx, a combinação 
de instrução, ginástica e trabalho produtivo). O objetivo implícito no caso não era um 
melhor preparo vocacional, nem a transmissão de uma ética do trabalho, mas a 
eliminação do hiato histórico entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre 
concepção e execução, assegurando a todos uma compreensão integral do 
processo produtivo (BOTTOMORE, 2001, p.122). 
 

O entendimento é de que na sociedade em que se vive, onde as transformações 

técnico-organizacionais imperam no mercado de trabalho, todo educando, independe de 

estar em uma escola de educação profissional, ou em uma escola de educação geral, deve 

receber uma formação que lhe possibilite compreender, refletir, analisar, criticar como está 

consolidado o processo produtivo, as ferramentas e os mecanismos da produção material. 

Marx defendia um ensino que não fosse apenas polivalente, mas que permitisse 

a compreensão dos fundamentos técnico-científicos dos processos de produção. Uma 

educação politécnica e tecnológica. Ora, o que se busca investigar nessa escola é como as 

ações educativas desenvolvidas ali possibilitam ao educandos o entendimento a reflexão da 

base material desta sociedade.  

Esta posição coaduna com a concepção de Marx que:  

 

[...] destaca o sentido redutor/estreito do ensino profissional, um conceito associado 
ao mero treinamento/adestramento limitado às tarefas imediatas da produção 
capitalista. Enquanto que à educação politécnica ou à educação tecnológica ele 
atribui um sentido de domínio dos princípios gerais da produção moderna e o 
manejo das técnicas e instrumentos dos diversos ramos da produção industrial, a 
educação profissional trata apenas deste último e, de modo ainda mais restrito, em 
um determinado ramo ou especialidade, como adequação/reprodução prática e 
imediata (MARX, 1968 apud LIMA FILHO; CAMPELLO, 2008, p. 190). 

 

Para além dessas determinações, tem-se em vista que a escola de formação 

geral também está ligada ao mundo do trabalho e, como tal, deve oferecer subsídios 

teóricos e básicos para uma sólida formação reflexiva e crítica da base material. Desse 

modo, a escola tomada para estudo não foge aos objetivos deste trabalho, mas torna-se 

importante lócus da pesquisa, por desenvolver a educação geral, visando o ingresso do 

aluno no ensino superior, mas também preparar para o mercado de trabalho.  

Esse cenário torna-se importante objeto de estudo, de onde partiu nossas 

inquietações motivadoras deste estudo, tendo como lócus da pesquisa a referida escola de 



 
 

 
                  

ensino médio da rede pública estadual, onde foram aplicadas entrevistas com professores, 

alunos, gestores e coordenadores pedagógicos dos três turnos, além da observação direta 

por um período de dois meses na escola. 

Posto isto, passa-se a analisar a importância atribuída ao desenvolvimento de 

habilidades e competências nas tecnologias da informação e sua necessidade para inserção 

no mercado de trabalho a partir da ótica dos sujeitos da escola. 

2 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO CHÃO DA ESCOLA NA SOCIEDADE 

INFORMACIONAL 

A necessidade do desenvolvimento de habilidades e competências para o uso 

das tecnologias da informação tornou-se uma exigência do paradigma tecnológico da 

sociedade informacional que foi moldada historicamente pela reestruturação do capitalismo, 

ocasionando implicações para a vida do trabalhador. Este, inserido em um contexto 

socioeconômico de profundas desigualdades, precisa estar apto para manusear as “novas 

máquinas” as quais o capital é proprietário e dispõe em suas fábricas, empresas e 

indústrias. E das quais o trabalhador não é proprietário. O que possui e, tão somente, sua 

força de trabalho, colocada à venda, ficação, para contribuir para o enriquecimento do 

capital. 

Não restam dúvidas de que, na lógica do capital, as tecnologias da informação 

vão se tornar ferramentas de exploração e exclusão do trabalhador, isto pela própria 

natureza incorrigível, destrutiva do capital. Em sua lógica tudo o que se apropria, quando 

usada se torna para fins de obter lucro, acumular riquezas à custa da exploração da força de 

trabalho do trabalhador (operário, comerciário, mecânico, soldador etc.). 

Um dos aspectos preponderante na sociedade da informação é o imperativo 

pelo uso das tecnologias da informação. A formação adequada para esse uso e manuseio 

não pode prescindir de investimentos em inovações tecnológicas no âmbito educacional. 

Haja vista, ser pontuado com relevante ênfase esse aspecto no que se refere a educar na 

sociedade da informação, questionou-se os professores, os alunos e os gestores da escola 

tomada para estudo sobre a maneira como a inovação tecnológica vem acontecendo na 

escola. 

Buscou-se entender essa realidade sobre as diferentes perspectivas, ou seja, a 

visão do aluno que recebe o conhecimento através das tecnologias, do professor que 

emprega as tecnologias na mediação do conhecimento e da direção da escola que 

administra os recursos tecnológicos dispondo a comunidade escolar. Nesse sentido, é 

interessante observar a contradição que em todo o momento se revela no discurso 

apresentado pelos gestores e o real do desenvolvimento das habilidades e competências 



 
 

 
                  

em uso das tecnologias da informação evidenciado pela fala dos alunos e pelo que se 

percebeu nas visitas feitas a escola.  

Os professores entrevistados afirmaram que consideram que a inovação 

tecnológica vem acontecendo na escola de forma gradativa, e que ao longo dos anos a 

escola tem obtido importantes tecnologias da informação. Embora tenham conhecimento 

das tecnologias da informação que existem na escola, ainda há professores que optam por 

não utilizá-las. Isso ocorre principalmente no turno noturno, onde a maioria dos professores 

não faz uso das TIs em sala de aula. Nos turnos, matutino e vespertino, respectivamente, a 

maioria faz uso, contudo ainda existem os que optam por continuar ministrando aulas 

tradicionais, com uso do giz e do quadro branco como recursos. 

O emprego das tecnologias da informação, em sala de aula, pelos professores 

reflete a concepção deste quanto aos imperativos do mundo do trabalho no que se refere a 

exigência de domínio em competências das  tecnologias da informação. A maioria destes 

profissionais da educação reconhece que saber utilizar essas tecnologias é uma 

necessidade. Que precisa ser adotada em sua prática pedagógica. Reconhecem que esses 

recursos podem determinar a qualidade das aulas ministradas, influenciar a aprendizagem 

do aluno, motivá-lo e orientá-lo quanto ao comportamento e interações sociais na escola (e 

fora dela). 

O professor pode trabalhar um conteúdo em sala de aula de forma dinâmica, 

ilustrativa, interativa e criativa com o uso das tecnologias da informação – mostrando 

imagens, vídeos, passeios virtuais, visitas a bibliotecas e museus de várias partes do 

mundo. Desse modo permite que seus alunos interajam com personalidades mundiais, 

como escritores e cientistas propiciando-lhes, ao mesmo tempo, a oportunidade de 

aprenderem sobre as tecnologias. Qual tecnologia da informação utilizar, para que serve 

determinado software ou aplicativo, como selecionar os sites de pesquisa cientifica e 

localizar a informação de que precisa entre outras tarefas.  

É possível, em sala de aula, usar as tecnologias a favor do conhecimento e da 

aprendizagem significativa, desenvolvendo habilidades e competências para uso e 

entendimento de sua importância no mundo do trabalho, para que o educando/trabalhador 

tenha formas, mecanismos de saída da alienação e exploração do capital. Para isso, ao 

usar as tecnologias da informação em sala de aula, o professor não pode deixar de ensinar 

aos seus alunos o contexto de surgimento e aplicação das TI seus princípios, relacionando 

com o mundo produtivo e as relações sociais que se processam a partir de seu uso e das 

relações de produção. Isto porque “As novas tecnologias da comunicação e da informação 

permeiam o cotidiano, independente do espaço físico e criam necessidades de vida e 



 
 

 
                  

convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar” (BRASIL, PCNEM, 2000, p. 

11). 

O professor que, em sua prática pedagógica, busca desenvolver habilidades e 

competências em tecnologias da informação, contribui para o crescimento acadêmico e 

profissional do educando. Contudo, o professor que em sua prática não faz uso das TI não 

propicia nenhum desenvolvimento para seus alunos nessas habilidades e competências e 

deixa claro que sua posição a esse respeito é de resistência ou apatia. Viu-se que na escola 

tomada para estudo, nos turnos matutino e vespertino a maioria dos professores utiliza as TI 

em sala de aula com muito mais frequência que os professores do turno noturno. Isso é uma 

realidade que se soma a outras peculiaridades deste turno, como por exemplo, o fato de a 

maioria dos alunos serem trabalhadores, chegarem cansados e desanimados para mais 

uma jornada – a da sala de aula. Tal realidade pode estar colaborando para que não exijam 

de seus professores aulas dinâmicas e diversificadas com o uso de tecnologias da 

informação. De certo modo, como em um ciclo, o trabalho exclui esses alunos de se 

apropriarem das novas tecnologias, e a falta destas os conduzirá à exclusão do mercado de 

trabalho. 

Os professores que assim desenvolvem seu trabalho estão mostrando que: 

As exigências feitas à educação pela era da informação constituem-se também em 
grandes e específicos desafios para os professores, que se encontram geralmente 
despreparados para fazer uso das novas tecnologias com preocupação de reduzir 
as desigualdades sociais e ampliar as oportunidades de emprego e realização 
pessoal e profissional. (STAHL, 1997, p.06). 

As responsabilidades impostas à educação são muitas. Os professores se vêem 

obrigados a atender um currículo que, cada vez mais, insere conteúdos para serem 

trabalhados, de forma a tentar solucionar determinados problemas refletidos na sociedade. 

A mais dessas demandas, o professor tem que se adequar às exigências do mundo do 

trabalho, enquanto profissional. Com consequência, também sofre com as implicações das 

transformações tecnológicas na estrutura ocupacional. Percebe-se, que o fator atenuante 

para essa sintomática é a falta de formação inicial e continuada adequada, como ficou 

evidente na fala dos professores.  

Eu acredito que é até a motivação da escola, a escola não procurar o professor, o 
setor pedagógico não orienta os professores. O que eles pedem é que nós façamos 
um trabalho condizente com a realidade, que utilize recursos,o retroprojetor, utilize o 
computador, mas não tem aquela motivação, o trabalho de supervisionar, de orientar 
que deve ser feita pelo setor pedagógico. Pelo menos eu não tenho visto nas 
escolas que tenho ensinado, eu não tenho visto essa preocupação, de certa forma 
do pedagogo, do orientador pedagógico, do supervisor. (Professor A, turno 
vespertino). 

A mão de obra docente precisa atualizar-se para contribuir afetivamente nesse 
processo, só por intermédio adequado o processo funciona melhor, seria útil 



 
 

 
                  

caminhar de mãos dadas com essa proposta. A capacitação que tenho busquei 
sozinha de maneira particular e privada. (Professora B, turno vespertino). 

Aprender a utilizar as tecnologias da informação é um desafio, maior ainda é 

desenvolver a competência de aprender a aprender utilizando as TI. Isto requer formação, 

preparação, capacitação de qualidade (SOUSA, 2004). Ao professor, muito é exigido. Sua 

função na sociedade é imprescindível, pois nenhum outro trabalhador chega a ser um 

profissional sem passar pelas boas mãos de um professor, ainda assim não recebe o devido 

reconhecimento e valorização do seu labor. É necessária uma formação inicial e continuada 

que ofereça ao professor as condições adequadas de desenvolver uma prática docente 

adequada às mudanças técnico-científicas. 

Não se trata de estimular um professor tecnófilo, aquele que considera que a 

tecnologia vai resolver todos os problemas da educação, como uma panacéia 
universal, pois a cada década surge uma nova tecnologia, e cada uma delas foi 
considerada capaz de revolucionar a aprendizagem, e verifica-se que nenhuma foi 
tão efetiva quanto se esperava, o que demonstra a necessidade de manter uma 
postura crítica e um certo distanciamento dos modismos.Também não se reforça o 
professor tecnófobo que é um problema comum que tem como causa típica ‘uma 
apresentação inicial deficiente à tecnologia ou o fato de aprender com alguém que já 
é tecnófobo’.[...] É preciso romper a resistência dos professores à inovação. [...] Esta 

formação supõe uma competência técnica que não esteja desvinculada da realidade 
em que se insere, consciente da problemática criada na escola e na sociedade pelo 
advento das novas tecnologias, que integre os diferentes aspectos da tarefa 
docente: pedagógico, técnico-científico, sócio-político-cultural (STAHL, 1997, p.09, 
grifo do autor). 

O papel do professor no processo ensino aprendizagem é fundamental.O uso 

das TIs em sala de aulas tem se tornado uma necessidade inerente à dinâmica da 

sociedade da informação. Por isso, investir na formação inicial e continuada desse 

profissional é questão primordial para desenvolver nos alunos habilidades e competências 

de uso nas tecnologias da informação. 

Os alunos têm o entendimento da importância das TI para a vida profissional e 

social, pois todos, (100%) dos entrevistados enfatizam a necessidade de desenvolver 

habilidades e competências nas tecnologias da informação, bem como reconhecem sua 

relevância para inserção no mercado de trabalho.  

Essas assertivas revelam que os alunos estão inteirados sobre as 

transformações tecnológicas no mundo do trabalho, isto porque as mudanças impactam 

também a vida social desses educandos, pois é característica da tecnologia da informação 

sua penetrabilidade em todos os âmbitos da atividade humana (CASTELLS, 1999).  

Ao mesmo tempo, desperta nossa atenção o fato que, embora os alunos tenham 

a percepção de que saber utilizar, manusear as TI ao menos em nível básico, é uma 

exigência do mercado de trabalho; esse entendimento e importância não foi trabalhado no 

ambiente escolar. Os professores não buscaram formas de contextualizar o conteúdo 



 
 

 
                  

trabalhado em sala de aula com os princípios das tecnologias da informação. Também não 

relacionaram as TI com sua aplicação no mundo produtivo. Esses dados e a constatação de 

que a maioria dos professores sente a necessidade de atualização e capacitação para 

interagir com as tecnologias da informação, foram revelados em seus depoimentos. 

3 CONCLUSÃO 

Na efetivação da Sociedade da Informação a educação se torna aspecto 

fundamental, uma vez que nessa sociedade a gestão eficiente da informação e aplicação do 

conhecimento é exigência para a produtividade e competitividade, para a inserção e 

evolução do indivíduo. Isto requer formação contínua, capacidade de aprender a aprender 

constantemente.  

Assim, a partir dos resultados obtidos, observou-se que tanto os professores 

como os alunos consideram importante desenvolver habilidades e competências nas TI 

Ambos reconhecem que é uma exigência do mundo do trabalho. Os alunos sabem que é 

necessário o conhecimento em tecnologias da informação no mínimo em nível básico, 

porém os professores não trabalham de forma contextualizada e transdisciplinar os 

princípios e aplicação das TI o que torna o desenvolvimento dessas habilidades e 

competências comprometido para esses educandos/trabalhadores em uma etapa da 

educação que tem como objetivo formar para a cidadania e para o mundo do trabalho. 

Que cidadania pode se tornar real sem que haja oportunidades iguais e 

concretas de inserção no mundo do trabalho e na realidade social?  

Ao professor falta a devida valorização, o respeito pelo seu trabalho. As 

formações continuadas que são oferecidas não possibilitam a adequada capacitação, pois 

são realizadas de forma aligeiradas, sem relação teoria e prática, sem oportunidade dos 

professores desenvolverem habilidades para utilizarem as tecnologias da informação em 

sala de aula com segurança, como aliadas do processo ensino aprendizagem, como 

evidenciado no depoimento dos próprios professores, que acabam por buscar capacitação 

de maneira particular. 

Em meio a essa problemática, encontra-se a gestão escolar que, por sua vez, 

está envolvida com as atividades administrativas, técnicas, operacionais e políticas da 

escola e parece não se dar conta das contradições presentes em seu lócus de 

gerenciamento.  

Embora a escola disponha de recursos tecnológicos e esteja inserida em 

programas de inclusão digital, apenas a existência dessas tecnologias no espaço escolar 

não é suficiente para promover o desenvolvimento de habilidades e competências em uso e 

entendimento das TI, pois sem que sejam trabalhados seus princípios, sua aplicação no 



 
 

 
                  

mundo do trabalho, de maneira contextualizada e critica, essas tecnologias se tornarão 

meras ferramentas utilizadas para projetar conteúdos, ou dinamizar as aulas, sem qualquer 

relação com a realidade social e produtiva desses alunos. 

Dessa forma, entende-se que seja necessário um redimensionamento do 

emprego das tecnologias da informação na escola, iniciando pelo planejamento pedagógico, 

que deve ser realizado de forma mais articulada com os fins a que se destinam as 

tecnologias na escola4: de promover a inserção digital dos alunos, tendo em vista a 

configuração de um padrão sócio-técnico-econômico na atual sociedade. 

No momento do planejamento pedagógico, as coordenadoras pedagógicas, 

devem orientar os professores de forma a articularem os conteúdos a serem trabalhados em 

sala de aula com o uso das tecnologias, levando os alunos ao laboratório e à sala de 

multimídia com maior freqüência para mostrar aos alunos que as tecnologias fazem parte 

também do mundo do trabalho e constituem uma exigência para o desenvolvimento de 

muitas atividades e profissões. 

Nesse sentido, observa-se que a gestão deveria desenvolver ações efetivas, 

mais direcionadas para a real integração das tecnologias da informação na escola, pois 

como declarado por um dos gestores adjunto, a gestão percebe resistência por parte dos 

professores em utilizar as tecnologias da informação “Porque tem professores que ainda 

tem resistência quanto ao uso das TI tem professor que ganhou o tablet mais não usa, mas 

têm outros que já usavam no dia a dia e por isso usam nas aulas.”  

Apesar de a gestão já ter identificado as falhas no processo de integração das TI 

na escola, não desenvolvem ações que tragam soluções. Não criam projetos voltados para 

a capacitação dos professores, no próprio ambiente da escola, de forma motivá-los. Por 

outro lado, há professores que não colaboram com a busca por sanar suas dificuldades e 

inseguranças quanto ao uso, a função e aplicabilidade das tecnologias. Se são resistentes a 

adotar mudanças em suas práticas pedagógicas, como poderão desenvolver novas 

habilidades em seus alunos? 

A Secretaria de Educação do Estado através do Núcleo de Tecnologia oferece 

cursos de capacitação, como por exemplo, após a entrega do tablet houve uma palestra 

realizada para ensinar os professores como utilizar os aplicativos disponíveis. Em seus 

relatos, eles disseram que não se sentem motivados para esse tipo de formação que 

geralmente são oferecidas de forma aligeiradas sem aporte teórico e com pouca 

oportunidade de tempo para praticar. Daí, os gestores terem a sensibilidade de buscar 

meios para oferecer capacitações geridas pela própria direção da escola, a partir das 
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 De acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola lócus do estudo. 



 
 

 
                  

necessidades específicas dos seus professores e alunos.  

A escola tomada para estudo é uma referência no ensino médio público, conta 

com significativo índice de alunos que adentram ao ensino superior, por isso torna-se 

importante que novas ações venham ser direcionadas para melhoria do processo de 

integração das tecnologias da informação na escola. Isto dependerá do esforço de toda a 

comunidade escolar: dos professores que ainda relutam em usar as tecnologias em sala de 

aula, no sentido de serem motivados a uma nova visão, entendimento e utilização das TI em 

sua vida social e profissional; das coordenadoras pedagógicas, no que diz respeito a 

reorientar os professores na adequação do planejamento de suas aulas com o uso das TI 

incentivando-os a trabalhar de forma contextualizada com a realidade social e produtiva dos 

alunos e de maneira multidisciplinar; dos gestores, no que e refere ao desenvolvimento de 

ações efetivas, gerenciais e pedagógicas, para que assim os alunos possam realmente 

desenvolver habilidades e competências em uso e entendimento das tecnologias da 

informação.  

Dessa forma, conclui-se que as ações desenvolvidas pela escola no sentido de 

promover uma formação capaz de possibilitar ao educando o entendimento e uso das 

tecnologias da informação estão se desenvolvendo de forma apagada, desarticulada com os 

objetivos dos documentos normativos da educação brasileira como PCNEM e DCNEM, bem 

como descontextualizadas da realidade social e produtiva dos educandos. 

A educação, através da escola, é o mais importante instrumento capaz de 

propiciar mudanças e transformações em uma sociedade. É necessário que as tecnologias 

que chegam até a escola sejam empregadas a partir de um planejamento pedagógico 

articulado com os objetivos de uma educação emancipadora. 
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