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RESUMO: A tecnologia é alvo de questionamentos quanto ao seu potencial 

pedagógico na sala de aula. Professores buscam se adequar às novas exigências, 

estudando constantemente e se atualizando, a fim de promover impactos no 

desenvolvimento educativo e contribuir para a oferta de um ensino-aprendizagem 

focado na realidade do seu alunado. Oriundo das experiências vivenciadas na Escola 

Estadual João Godeiro, Patu/RN, parceira do subprojeto Pedagogia/PIBID/CAP/UERN, 

este trabalho discute, com base numa bibliografia pertinente, Belloni (2005); Cysneiros 

(1999) sobre a importância das tecnologias para a mediação pedagógica, numa escola 

que disponibiliza de modernos equipamentos tecnológicos, mas que não são utilizados 

pelos profissionais que lá atuam, pelo fato de sua maioria não ter conhecimentos 

necessários para coadunar os conteúdos curriculares às tecnologias, devido à falta de 

capacitação na área. Importa frisar que as tecnologias não podem substituir o papel 

pedagógico do professor, mas são instrumentos de grande importância no ambiente 

escolar. Por isso, o professor precisa enxergá-las como meios estratégicos de mediação 

para a construção do conhecimento.  Essa discussão ratifica que o professor é um 

mediador do conhecimento e precisa estar conectado às demandas atuais da sociedade, 

fazendo uso adequado das ferramentas tecnológicas à disposição da proposta educativa 

a que tem acesso.     
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