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Resumo: Este estudo tem como abordagem a pesquisa-formação (JOSSO, 2007) e visa 

discutir os impactos das tecnologias digitais em cursos técnicos para identificar os entraves 

relativos à inclusão digital dos jovens estudantes quanto ao uso de softwares básicos no 

cotidiano formativo. Busca-se evidenciar de que forma são abordados os processos de ensino 

e de aprendizagem com os estudantes do curso técnico de administração, tendo como base 

uma escola técnica particular do município de Porto Alegre/RS. Percebermos que nas 

atividades propostas de um curso técnico, os estudantes, em sua quase totalidade, usavam de 

forma desorientada ou para diversão e entretenimento as tecnologias digitais, mas 

desconheciam os softwares básicos de edição de texto e formatação no Microsoft Word, 

apresentação e planilhas de cálculo, por exemplo. O grupo de jovens e adultos em questão 

manifestava em amostras de trabalhos solicitados pela professora uma grande dificuldade em 

manusear tais softwares. Os resultados da pesquisa indicam que os cursos técnicos não 

oferecem uma disciplina específica de informática e os estudantes precisam realizar sozinhos 

seus trabalhos em casa ou na biblioteca. Ao mesmo tempo são reveladores do problema de 

uma ausência experimental nos cursos técnicos com projetos que apoiem os professores para a 

inclusão e o engajamento das tecnologias digitais nos processos formativos. Contudo, é 

necessário pensar em alternativas para melhorar as aprendizagens vivenciadas nas relações 

pedagógicas, culturais e sociais contemporâneas, em um mundo da cultura digital onde as 

relações de trabalho são permeadas por ações interativas e programadas em todos os domínios 

da vida.  
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Introdução  

 

O estudo emerge a partir de uma inquietação vivenciada na prática docente com os 

estudantes dos cursos técnicos de Administração de uma escola técnica particular do 

município de Porto Alegre/RS. Estas experiências pedagógicas colocavam em evidência a 

dificuldade dos estudantes em se apropriar dos softwares básicos como editor de texto, 

apresentação e planilhas de cálculo. As perguntas que norteam a investigação são as 

seguintes: quais os entraves e os limites encontrados pelos estudantes de ensino técnico em 

relação à utilização dos softwares básicos aos processos de aprendizagem? De que forma os 

estudantes podem desenvolver saberes com as tecnologias digitais para os mais diversos 

conteúdos programáticos com uso de softwares? Que efeitos as tecnologias digitais vêm 

causando nos processos de ensino e de aprendizagem e em que medida influencia na 
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construção de novas relações culturais, linguagens nos processos de aprendizagem? Como 

podemos superar os obstáculos educacionais à realização de ações com as tecnologias no 

ensino técnico em reconhecimento às potencialidades e diversidades humanas? Objetivamos 

compreender os processos e as formas de acesso às tecnologias digitais em sala de aula, 

aprofundando os debates sobre a inclusão digital no ensino técnico para identificar as 

dificuldades ou a falta de significação quanto ao uso de softwares básicos pelos estudantes.  

A inquietação surge tendo em vista na escola técnica particular em que os autores 

atuam, os estudantes em quase totalidade, usam de forma desorientada e comumente para 

diversão e entretenimento as tecnologias, mas desconhecem os softwares básicos de edição de 

texto, apresentação e planilhas de cálculo, por exemplo. É preciso ressaltar que em cada 

manifestação e mostra de trabalho solicitado era nítida a dificuldade e o desconhecimento dos 

estudantes em manusear tais programas relacionados à edição de planilhas e processador de 

textos. Desta forma, há uma necessidade pungente de refletir sobre os processos educativos de 

inclusão tecnológica para compreendermos as modificações da cultura digital contemporânea 

e as contradições assumidas nas experiências de ensino técnico que envolvem a utilização e o 

engajamento do computador como auxílio no processo de ensino e de aprendizagem dos 

estudantes. Muito se fala sobre as mudanças nas relações intersubjetivas e no mundo do 

trabalho em função das inovações tecnológicas e isso tem causado perplexidades nas escolas 

técnicas. Saber manusear um computador se tornou uma prática comum e frequente entre os 

trabalhadores da área pedagógica e administrativa das empresas em geral, e não ter domínio, 

habilidade, ou não saber pensar e agir por meio das tecnologias é praticamente uma 

condenação à exclusão do mundo do trabalho. 

 

Metodologia  

 

Tendo em vista as dificuldades vivenciadas na inclusão das tecnologias nos processos 

de ensino na escola técnica particular, a pesquisa foi desenvolvida por meio da pesquisa-

formação, tendo em vista a experiência em sala de aula, explorando as principais tendências e 

buscando estabelecer novos diálogos para responder às necessidades desse estudo. Indagar 

sobre as práticas educativas com estudantes indica um estudo amparado na ideia de pesquisa-

formação abordada por Josso (2006). Para Josso (2006, p. 378),  

 

É o momento em que se trata de compreender como essa história articula-se como 

um processo — o processo de formação — que pode ser depreendido mediante as 

lições das lembranças que articulam o presente ao passado e ao futuro. Será o 

estabelecimento dessa perspectiva temporal que permitirá nomear os ‘argumentos’ 



da história. Nessa fase do trabalho biográfico centrado na compreensão e na 

interpretação dos relatos com olhares cruzados, novos tipos de laços aparecerão. 

 

A abordagem metodológica permite questionar sobre os significados das tecnologias 

digitais nos processos de ensino e de aprendizagem, que neste estudo implicará em técnicas 

para a coleta de dados como a observação participante sobre as atividades dos estudantes da 

disciplina de Plano de Negócios da escola técnica analisada. Essa técnica de pesquisa permite 

o conhecimento amplo e detalhado dos processos formativos. A escolha de desenvolver o 

estudo na escola técnica se deve ao fato de trabalhar nesta instituição há aproximadamente 10 

anos e inquietar cotidianamente com essa experiência profissional. A instituição tem mais de 

15 unidades de ensino em diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul, entre eles 

estão Alvorada, Canela, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto 

Alegre, Rio Grande, Rosário do Sul, São Leopoldo e Viamão. Com o foco em oferecer ao 

estudante uma educação profissional eficaz, sua missão é prepará-los para conquistar posições 

de destaque no mercado de trabalho.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram selecionados 46 estudantes que cursavam 

a disciplina de Plano de Negócios no primeiro semestre do ano de 2017. Na referida 

disciplina, os estudantes desenvolvem o Trabalho de Conclusão do Curso Técnico de 

Administração, tendo, nesse momento, a necessidade da utilização dos softwares. Como 

instrumentos para a coleta de dados, foram realizadas ações que levaram em consideração a 

experiência docente dos pesquisadores em curso técnico na área de Administração de 

Empresas, além de notas de campo coletadas no período de 2016 a 2018 e em plataformas 

virtuais, com a participação dos estudantes e a construção de conhecimentos da disciplina, nos 

seguintes meios eletrônicos: um grupo no WhatsApp e um grupo no Facebook, perguntas 

abertas e informais aos estudantes e um questionário aplicado por meio do Google 

Formulários por meio de um grupo do Facebook criado em aula com essa intencionalidade 

pedagógico-formativa. As observações participantes pretendem contextualizar o local da 

pesquisa e o público-alvo que constitui o estudo, garantindo o anonimato dos participantes.  

As conversações online foram guiadas com o objetivo de esclarecer as questões 

abertas pela pesquisa e foi realizado com vários grupos de estudantes da instituição. As notas 

de campo foram coletadas no período de 2017 a primeiro semestre de 2018 e tiveram por base 

a percepção das seguintes inquietações: Se os estudantes tinham algum conhecimento sobre 

os softwares básicos. Se já realizaram cursos ou não de informática. Observando quais as 

ferramentas mais conhecidas e usadas nos trabalhos de aula. Projetando e estimulando a 

superação das dificuldades com o uso das ferramentas do Office, como Word e Excel.  Enfim, 



identificando quais são as maiores dificuldades e limitações na utilização das tecnologias 

digitais nos processos e práticas educativas. 

O público-alvo que constitui a amostra desse estudo, em sua totalidade, foram 

estudantes da disciplina de Plano de Negócios, última disciplina do curso que engloba todas 

as outras disciplinas estudadas. Com base nisso, pretendemos estabelecer analogias para 

identificar as percepções dos estudantes quanto aos entraves para gerir aprendizagens com as 

tecnologias digitais, esboçando novas perspectivas e indicando condições de possibilidade 

para construir conhecimentos práticos no mundo do trabalho integrando e aprendendo com a 

imersão no fluxo digital virtual.  

A escola técnica particular onde foi realizada a pesquisa possui outras escolas em 

várias cidades da região metropolitana de Porto Alegre, entre elas: Canoas, São Leopoldo, 

Alvorada, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo. O problema de pesquisa gira em torno das 

formas como os estudantes das turmas de Plano de Negócios da escola técnica particular 

situada em Canoas e Porto Alegre/RS percebem as tecnologias e a inclusão digital em sua 

formação e trabalho cotidiano. Inicialmente, buscamos descrever e compreender como os 

estudantes percebem as tecnologias digitais em seus processos de ensino e aprendizagem; e 

num segundo momento, identificamos a forma como os estudantes usam essas tecnologias e 

os entraves encontrados nos trabalhos de intencionalidade pedagógica realizados no cotidiano 

escolar. Os dados obtidos serão analisados e interpretados a partir de categorias presentes em 

nossa projeção de pesquisa, mas também das respostas elencadas em observações, diálogos 

informais e conversações online.  

A prática de pesquisa foi realizada com jovens adultos, em três unidades da escola 

técnica particular, duas unidades de Porto Alegre e outra unidade no município de Canoas, 

onde acontecia a disciplina de Plano de Negócios, disciplina em que os estudantes 

desenvolvem o Trabalho de Conclusão do Curso Técnico de Administração, sendo necessária 

a utilização dos softwares, como já mencionado nesse estudo. Foi assim que no processo de 

aprendizagem colaborativa iniciaram alguns questionamentos informais aos estudantes na 

primeira parte do trabalho pedagógico. Ao longo do curso, foi discutido individual e 

coletivamente sobre os conteúdos da disciplina que foram sendo construídos em projetos ou 

ações comuns. Desde o primeiro momento, focalizou-se as dificuldades na construção do 

conhecimento com os artefatos digitais. Por isso, foram traçadas ações paralelas e escolhidas 

algumas ferramentas para a coleta de dados à investigação, conforme relacionamos abaixo. 

Para a coleta de dados foram utilizadas algumas memórias e experiências docentes de 

dez anos na área de Administração de Empresas nessa escola e para contextualizar as 

informações, criou-se, por meio de plataformas virtuais no primeiro semestre de 2018, um 



grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, com perguntas abertas e informais aos 

estudantes, além de um questionário confeccionado pelo Google Formulários e aplicado por 

meio de postagens no grupo do Facebook, ferramentas estas usadas com frequência pelos 

estudantes. 

 

O olhar dos estudantes sobre o processo de aprendizagem: os dados da pesquisa e 

as reflexões analítico-teóricas 

 

Por meio das vivências e observações das necessidades cotidianas em sala de aula foi 

preparado um questionário na plataforma Google Formulários e postado na página do 

Facebook, para verificar as dúvidas e dificuldades encontradas na disciplina de Plano de 

Negócios, tendo em vista a previsão de que os estudantes já dominassem os softwares básicos 

de edição de texto, planilhas e apresentação, conforme mencionado anteriormente. Embora o 

Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) prevê, até 2025, o acesso e a conexão à internet a 

todas as escolas públicas em todos os municípios brasileiros de nível fundamental e médio, 

apenas 7% das escolas públicas no Brasil possuem de fato internet, o que revela um atraso em 

termos de conhecimento dos softwares básicos pelo público participante dessa pesquisa, assim 

como os baixos índices de inclusão digital na cultura escolar (BRASIL, 2016). O questionário 

foi aplicado e respondido por 46 estudantes onde todos responderam as questões objetivas e 

somente 11 responderam a última questão dissertativa. Abaixo seguem os quadros, de autoria 

própria, com as estatísticas baseadas nas respostas às perguntas enviadas pelo aplicativo de 

questionários do Google Formulários. 

 

FIGURA 1 – Questionário. 

           
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.  



 

Abaixo segue o quadro demonstrativo com as respostas dos estudantes à pergunta: Em 

poucas palavras, fale o que pensa sobre o assunto: Domínio de softwares básicos para a 

entrada no mercado de trabalho... 

 

FIGURA 1 – Questionário. 

O domínio dos softwares é sim essencial para a entrada no mercado de trabalho, e as escolas e 

faculdades não incluem nos cursos de administração para nos obrigar a fazer outro curso, onde o uso 
é extremamente necessário. Aliás, já perdi oportunidades de emprego por não ter o domínio básico. 

O domínio é muito importante, porque para trabalhar como tec. em adm. sempre será pedido que 

sejam feitos documentos no Excel, world e ppt! 

Acho importantíssimo o aprendizado, pois nos dias de hoje as empresas estão pedindo pelo menos os 

níveis básicos para contratação. 

Importantíssimo, já que muitas empresas cobram conhecimento intermediário ou avançado, 

principalmente de Excel. 

Acredito que seja extremamente importante, pois ao longo do curso nos deparamos com atividades 

que necessitam de um certo domínio dos softwares em questão. ** Na maioria das vezes, os alunos 

acabam pedindo auxílio a colegas, ou passam por muitas dificuldades até a entrega do trabalho. 

Portanto, se houvesse uma disciplina sobre o tema em questão, a entrada no mercado de trabalho se 

daria de uma forma muito mais tranquila e confiante. 

É de extrema importância saber o pacote Office para o ingresso no mercado de trabalho, alguns 

alunos encontram-se em dificuldades para lidar com os softwares e a inclusão da informática básica 

em qualquer curso de gestão de negócios agrega ainda mais o desenvolvimento do aluno. 

Imprescindível o conhecimento destas ferramentas, elas são obrigatórias a quem quer desenvolver um 

bom trabalho e ser competitivo no mercado. 

Dentro da sociedade que vivemos é primordial saber pelo menos uma dessas ferramentas para usar no 

dia a dia tanto profissional quanto escolar/faculdade. 

Acho muito importante os técnicos terem uma cadeira pelo menos para dominar esses softwares, 

porque são ferramentas básicas que o mercado de trabalho exige. 

É imprescindível pelo menos ter noções de computação e conhecer pelo menos os softwares básicos, 

pois tudo ou quase tudo hoje em dia depende de tecnologia! 

Talvez se existisse um módulo de informática no técnico em administração, eu agora que estou 

trabalhando na área financeira não teria tanta dificuldade com as planilhas de Excel. Esta disciplina 

deveria ser obrigatória. Já que também é exigida muitas vezes nas vagas disponíveis no mercado de 

trabalho. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.  

 

Os dados acima confirmam a hipótese inicial de que a escola técnica em questão 

dispõe de recursos, computadores e laboratórios, mas os mesmos só são disponibilizados aos 

estudantes no final do curso para a elaboração do TCC. Revela, de forma generalizada, a 

importância da educação online, da alfabetização digital e do multiletramento dos estudantes 

no ensino técnico. Identificamos, também, por meio das entrevistas que eles acreditam na 

contribuição das tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem, pois 

ressaltam que com projetos e pesquisas aprendem novas possibilidades coletivas aos usos 

cotidianos. Os dados também revelaram que praticamente todos os estudantes possuem 

celulares, mas são poucos possuem computadores pessoais ou portáteis. Em relação ao uso 

das tecnologias digitais, normalmente aprendem sozinhos a pesquisar as dúvidas pela internet, 

seja no Google ou assistindo vídeos e tutoriais no Youtube. Costumam usar a internet via 

dispositivos móveis para consultar informações, acessar conteúdos, e-mails, recados, ouvir 



músicas e fazer compras. Por isso, utilizam com muita frequência as redes sociais como 

Facebook e WhatsApp pois nestes aplicativos conseguem realizar trocas de mensagens 

instantâneas, bem como estabelecem uma intercomunicação rápida e com entretenimento.  

Há uma demanda para a incorporação das tecnologias digitais nas práticas curriculares 

das escolas, visto que elas se fazem presentes com grande intensidade na vida contemporânea. 

Desse modo, observamos que nos comentários dos estudantes, os mesmos oferecem 

resistência e apontam dificuldades para enfrentar de maneira autônoma novas situações no 

mercado de trabalho. O ensino técnico ainda perpetua o caráter hierárquico e de obediência 

receptiva, centrada na abordagem capitalista. Frigotto (2007, p.1146), com relação à educação 

politécnica ou tecnológica, diz: 

 

Pela importância estratégica, também, da rede de Centros Federais de Educação 

Tecnológica e das redes estaduais e municipais de escolas técnicas de nível médio, é 

fundamental que as mesmas tenham a possibilidade de restauração plena do nível 

médio de ensino, na perspectiva da educação politécnica ou tecnológica, e se 

constituam numa referência efetiva de suas condições físicas, materiais, formação e 
condições do trabalho docente. Não se trata de negar a prerrogativa do ensino 

superior, mas de garantir o ensino médio integrado como uma de suas prioridades. 

Também há que se aprofundar a natureza do ensino superior e das universidades 

tecnológicas. Aqui se trata de superar o viés que situa a educação tecnológica como 

upgrade do ensino técnico, numa perspectiva reducionista e estreita. 

  

Por meio da outra ferramenta utilizada para a busca de registros e informações dos 

estudantes, o grupo de Whatsapp, também criado para essa pesquisa, apontou algumas 

revelações e depoimentos sobre os softwares em resposta às perguntas informais feitas aos 

estudantes no grupo. Os dados acima confirmam o que Almeida, Borges e França (2012, p. 1-

2) demonstram sobre a questão de se fazer parte da sociedade do conhecimento, segundo as 

palavras dos autores:  

 

[...] no contexto atual, pertencer a um grupo social que faz das Tecnologias Móveis 

Sem Fio - TMSF um instrumento cotidiano de comunicação, informação e 

expressão; [...] faz uso de aplicativos, softwares, conhecimento disponibilizado na 

rede para o seu próprio benefício e, se necessário, do outro; consegue utilizar essas 

tecnologias para sua autoformação, para trabalho; [...] Sabemos, no entanto, para 

utilizá-las faz-se necessário a aquisição de novas competências, habilidades que na 
sua grande maioria não são trabalhadas na escola, de modo especial na educação 

básica.     

 

Evidencia-se por meio dos relatos dos estudantes que as políticas de formação 

profissional para grande massa de jovens adultos (em sua maioria pobres e desempregados, 

cuja sociedade absurdamente desigual se reflete no campo educacional) sobrevivem sob a 

lógica da improvisação, da precarização, da multiplicação do ensino instrucional e do 

adestramento no ensino técnico, segundo Frigotto (2007; 2017). O que legitima propostas de 



sistemas educacionais de interesse privado dos grupos industriais, do agronegócio e dos 

serviços de conteúdo, métodos e valores mercantis. Soma-se a esse cenário, o Plano Nacional 

de Educação, que embora amplamente negociado e debatido na sociedade, está sendo 

abandonado e desfigurado por essas forças privadas que negam e precarizam o efetivo direito 

de educação básica pública no país (FRIGOTTO; DICKMANN; PERTUZATTI, 2017). O 

que assusta, de acordo com Frigotto (2007), é a reedição de Programas como o Programa 

Intensivo de Preparação de Mão de Obra (Pipmo), criado em 1963, em razão da carência de 

trabalhadores qualificados, e com características semelhantes ao Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e ao Programa Nacional de Educação do 

Campo (Pronacampo). 

No contexto da cultura digital, as tecnologias digitais podem servir como dispositivos 

para processos de ensino e de aprendizagem em ambientes de educação, no sentido da escola 

cumprir a ideia de formar o cidadão para o mundo do trabalho e socialização. Elas também 

podem aproximar e até compensar as desigualdades nos espaços escolares, mas, em 

contrapartida, verificamos que as práticas escolares tendem a afastar os estudantes de 

reflexões acerca de conteúdos e mundos formativos por meio das tecnologias digitais.  

(CONTE; HABOWSKI; BRANCO, 2018). De acordo com Ciavatta (2006, p. 913), frente à 

realidade tecnocientífica e suas relações com o trabalho e a educação, há três exigências nos 

processos educacionais:  

 

Primeiro, a científica, a proximidade com a ciência e a tecnologia, que nos permitem 

conhecer fatos como esse e manipular instrumentos que proporcionam 

conhecimentos e ações impensáveis para gerações passadas. Segundo, uma 

exigência ética, a interação do homem com a natureza está produzindo 

transformações de alcance imprevisíveis e parece que está se rompendo 

gradativamente o equilíbrio interativo que permite a sobrevivência humana. Por 

último, a educacional, a formação humana de crianças, adolescentes e jovens para o 
mundo de hoje exige domínio de conhecimentos globais das ciências, das 

tecnologias e a socialização para uma convivência com o planeta e a humanidade, de 

modo a preservar a vida. 

 

Essas reflexões indicam a necessidade de se pensar sobre o lugar da ciência e da 

tecnologia na formação no campo do ensino técnico e aplicável, pelo domínio tecnocientífico 

a um determinado ramo da atividade humana. Durante muitos anos acompanhando os 

estudantes em seus trabalhos de conclusão de curso, percebemos a tremenda dificuldade na 

hora de colocar no papel o desenvolvimento, suas impressões e conclusões sobre os temas 

propostos, ou seja, as ideias surgiam, mas escrever e, mais especificamente, digitar era um 

desafio maior do que se pensava. Além disso, a formatação de um documento era um 

obstáculo, um impedimento maior que escrever. Entretanto, o mais intrigante foi observar que 



mesmo com o passar do tempo, do curso e da experiência docente, essa dificuldade não foi 

sanada ou extinta com os avanços e a presença das tecnologias digitais. Em cada módulo de 

Plano de Negócios que se iniciava, mais despertava a curiosidade em saber como se sairiam 

os estudantes em seus trabalhos de conclusão, já que teriam praticamente nascido na era 

digital, supondo que o mercado de trabalho seria só mais uma conquista. Mas, na verdade, o 

que diagnosticamos é que os estudantes não têm acesso a cursos gratuitos nas escolas com os 

softwares básicos, nem mesmo no ensino técnico que vem travestido como mais um serviço a 

ser custeado pelo aprendiz. 

Vale destacar que no questionário, observou-se que os estudantes com maiores 

dificuldades eram exatamente o público mais jovem, entre 18 e 28 anos, em sua maioria não 

sabiam mexer e manusear os softwares para a execução do trabalho de conclusão (TCC). 

Dessa forma, nos grupos de trabalho sempre tinha alguém que não dominava as tecnologias 

fundamentais exigidas, de modo que 56% dos participantes da pesquisa não sabiam manusear 

os softwares e não tiveram o acesso e a oportunidade de aprender durante o curso técnico, por 

conta dos trabalhos solicitados pelos professores. Nos dados da pesquisa, 94% do público-

alvo concorda que o curso deveria ter uma disciplina de informática, sendo este um dos 

quesitos básicos para a entrada no mercado de trabalho. Constatou-se que 100% dos 

estudantes concordam que a tecnologia faz parte da vida deles e que saber lidar com estes 

softwares é necessário para a vida acadêmica e profissional. Percebe-se, também, que 100% 

dos respondentes conseguiram formatar seu trabalho de conclusão. Observamos e 

constatamos que 94% dos estudantes não dominavam outros softwares e 62% destes 

encontrou dificuldades para escrever o TCC por não utilizar os softwares. Nesse contexto, 

focalizamos que sem a execução de políticas articuladas entre os diversos segmentos da 

educação básica com o objetivo de democratização do acesso à internet nas escolas, 

permanecerão as lacunas de infoexclusão de estudantes (CASTELLS, 2013). Comprovamos, 

também, que, embora todos os estudantes possam buscar meios de incluírem-se digitalmente, 

alguns não o fazem e ingressam em cursos técnicos sem condições econômicas de pagar 

cursos que lhes deem as ferramentas tecnológicas mínimas que necessitam para superar as 

desigualdades sociais e a marginalização da participação no mundo do trabalho. 

Ao mesmo tempo, os estudantes admitem nas respostas dadas tanto informalmente 

quanto no grupo do WhatsApp e no questionário, a transparente dificuldade em manusear os 

instrumentos disponíveis para a elaboração do TCC dos cursos técnicos de Administração de 

Empresa. Dessa forma, entendemos que não era por falta de equipamento, pois estamos 

falando de ensino técnico em escolas particulares, que possuem laboratórios com 

computadores que funcionam e com os softwares necessários para que a disciplina ocorresse. 



Para que o trabalho fosse realizado era necessário a ajuda dos estudantes que sabiam mais ou 

da professora, que não era professora de informática, mas sim, da área da administração. 

Ressalte-se, no entanto, que a utilização dos grupos para a aproximação dos estudantes e a 

coleta de dados foi acolhida sem resistências, pois todos possuíam em seus celulares o 

software WhatsApp. Sobre isso, Feliciano (2016, p. 4) afirma que:  

 

Essa aproximação entre o professor e o aluno mediada pela tecnologia é interessante, 

porque permite que o professor deixe de lado um pouco a rigidez imposta pela sala 

de aula e assuma o papel de mediador intelectual ético e emocional dos alunos, e 
também é detentor de um tempo maior para esclarecer as dúvidas, e também nessa 

mediação os laços afetivos entre o professor e o aluno são mais fortalecidos porque 

estão em contato permanente. 

 

Sabe-se que a forma escolhida para a coleta de dados foi a que os estudantes mais se 

comunicam e se identificam através de tecnologias interligadas à rede de comunicação 

instantânea e interativa, por eles reconhecida e que fazia parte do cotidiano. Identificando-se, 

assim, uma contradição nesse quesito, pois os estudantes manuseavam os softwares de 

comunicação e de relacionamento social facilmente, enquanto que os necessários para o 

trabalho com as tecnologias pedagógicas e de poder educativo eram limitados e totalmente 

dependentes. Por tudo isso, pesquisas como essa permitem ver as ambiguidades das 

tecnologias digitais na educação e renovar a participação dos estudantes, trazendo novos 

elementos para reconstruir, por meio de plataformas digitais, as características essencialmente 

expressivas, da participação e da comunicação interativa nos processos de ensino e de 

aprendizagem, na medida em que os envolvidos na pesquisa dialogam com temas que lhes 

interessam. Desta forma, as tecnologias eram incorporadas de forma superficial. 

São muitos os desafios enfrentados pelos Institutos Federais devido à relevância social 

que elas possuem pela inserção de pessoas com curso superior no mercado de trabalho, sendo 

necessário também para o contexto brasileiro a busca por uma articulação dialética dos 

profissionais da educação com o ensino técnico e a pesquisa-formação. Do mesmo modo, 

comprovamos que a realização de experiências e condições técnicas nesse movimento 

formativo converge para um conjunto de pesquisas e do aprender coletivo, que coloca em 

destaque a formação profissional, em meio a um mundo do trabalho desafiante, 

hiperacelerado e de interesses capitalistas, ao mesmo tempo, complexo e limitado. Muitas 

vezes, é necessário pensar em caminhos para melhorar as aprendizagens vivenciadas nas 

relações pedagógicas para o domínio dos softwares básicos dos estudantes, em um mundo 

marcado pela cultura digital, em que a vida e as relações de trabalho são permeadas pelas 

ações interativas e por domínios técnicos. No caso específico da escola técnica particular 

analisada, propõe-se a criação de uma disciplina de informática, para que os estudantes que 



vem com essa necessidade de se inserir no mercado de trabalho (todos) e, às vezes, é a única 

forma de aprender pelo fato de não terem condições financeiras de pagar cursos ou frequentar 

uma universidade. Sabe-se que esse estudante tem possibilidades de aprender por conta 

própria e necessidade sentida, mas se há a possibilidade dele sair da escola técnica para o 

mercado já sabendo, por que não proporcionar?  

 

Considerações finais 

 

Para concluir, reconhecemos que esse estudo é somente um recorte pequeno da 

realidade dos cursos técnicos no país, não sendo possível fazer grandes generalizações. 

Contudo, tudo indica que o primeiro passo consiste em reconhecer e tomar consciência dessas 

limitações para dar condições aos estudantes de ter um engajamento com esses softwares 

básicos, para impulsionar momentos de renovação dos conhecimentos tecnológicos nos 

cursos técnicos. Com base nos dados coletados e a partir das observações das dificuldades dos 

estudantes, podemos dizer que, embora a grande maioria dos participantes sejam nativos 

digitais, as demandas presenciadas projetam que não basta políticas de acesso aos 

equipamentos técnicos, é necessário, antes de tudo, dar condições de possibilidade ao uso 

educativo e formativo por meio dos artefatos tecnológicos. Esse trabalho revela práticas com 

as tecnologias digitais no ensino técnico trazendo à tona as ambiguidades, lacunas e 

contratempos à educação técnica, que é o fato de que esse grupo estudado, essa parcela da 

sociedade que faz parte de uma escola técnica e que, em sua grande maioria, já está inserida 

no mercado de trabalho não está sabendo manusear as ferramentas básicas para um bom 

desempenho em suas atividades escolares, formativas e profissionais.  

Para enfrentar as dificuldades, os estudantes pedem ajuda a quem já teve oportunidade 

de aprender, recorrendo a própria tecnologia, por meio de pesquisas no Google e YouTube, 

por exemplo, para a conclusão do trabalho final. Por meio das observações finais, a partir da 

docência, tem-se notado a transformação destes estudantes, que se dá no enfrentamento das 

dificuldades experimentadas por eles de forma colaborativa, aparecendo agora na condição de 

protagonistas de suas vidas acadêmicas, criando através de sua força de vontade significado 

para a vida profissional. É claro que nem todos possuem essa força de vontade e 

esclarecimento para buscar os conhecimentos para responder às tarefas reais e mutantes que 

não encontraram nos modelos de ensino, mas, nestes casos, o mercado responde 

negativamente, aumentando o número de pessoas nas filas de (sub/des)emprego. 

Cabe destacar, por fim, a necessidade de que essa reflexão não fique restrita aos cursos 

técnicos, no sentido de se compreender melhor a forma como a tecnologia na educação tem 



sido tratada em textos e reflexões que abordam a questão nos contextos educativos, 

seguidamente tomada em uma abordagem da maquinização do ser humano. Tudo indica que 

supervalorizar a tecnologia no ensino frente às demais dimensões do agir humano significa 

limitar a própria existência e retirar-lhe o sentido educativo que projeta um mundo sensível à 

formação cultural emancipatória. 
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