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Resumo 

 Tendo como foco de pesquisa cerca de 90 escolas de ensino fundamental da cidade de 

Pelotas/RS, levantamos, a partir do contato com professores nela presentes, a presença 

das tecnologias e/ou meios de comunicação em sua formação e em seu cotidiano de 

atuação, tentando entender a realidade tecnológica no contexto escolar, que sabemos 

não estar desvinculado da realidade mais ampla. Este problema se justifica, pois 

vivemos em uma sociedade rodeada por artefatos, objetos, bens e símbolos que nos 

remetem às tecnologias. Entretanto, o que é tecnologia? O termo possui vários 

significados, dependendo do olhar lançado sobre ele. Percebemos a tecnologia como um 

instrumento importante para a educação, desde que esteja aliado aos saberes de 

professores, alunos e aos contextos nos quais participam. Kenski (2003) e Porto (2006) 

enfatizam a importância da reflexão sobre o ambiente educacional, visando a 

incorporação de tecnologias para, entre outras mediações, dinamizar as relações entre 

professor, alunos e conhecimentos. Logo, realizamos a presente pesquisa, originada em 

nosso grupo de pesquisa na UFPel, espaço onde vimos partilhando saberes e teorias 

originadas de pesquisas e práticas reflexivas. Para tal, num primeiro momento, fizemos 

um mapeamento das escolas com inserções de tecnologias em seu cotidiano escolar, 

para, numa segunda etapa, investigar professores em mediações com as tecnologias e/ou 

meios de comunicação e conhecer os processos de ensino e de aprendizagem, mediados 

com os meios, além de suas concepções sobre a temática. O projeto foi realizado em 

todas as escolas da rede pública (estadual e municipal) de Pelotas/RS, tendo como base 

uma abordagem quali-quantitativa, e a utilização de questionários, entrevistas e 

observações de aulas nos laboratórios de informática e nas salsa de aula de uma amostra 

das escolas de Pelotas/RS que muito serviu para desvendar a presença e/ou utilização de 

tecnologias/meios de comunicação em escolas da rede pública de Pelotas. Este projeto 

serviu, também para aprofundar estudos relativos à formação e atuação de professores 

de anos iniciais do Ensino fundamental e de Educação infantil, através da realização de 

um Pós Doutorado junto ao grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. João Josué da 

Silva Filho – Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação e Infância (NUPEIN) da 

Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC 
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