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Via de mão dupla 
 
A tecnologia está cada vez mais inserida no dia a dia das pessoas, seja como ferramenta 

fundamental para alguma atividade, como cirurgias de alto risco, seja como instrumento de 
lazer. No âmbito escolar não é diferente. Adaptar-se a essa presença também em sala de aula é 
fundamental, porque os estudantes podem e devem utilizá-la para aprender melhor e mais. 
Entretanto, na prática, ainda existem inúmeras dificuldades que prejudicam tanto o educador 
quanto o aluno.  

Primeiramente, é preciso frisar que aquilo que é novidade pode provocar nas pessoas 
estranheza e até mesmo resistência. Considerando que em alguns locais o sistema educacional 
vigente ainda é o modelo tradicional de ensino, inovar é uma dificuldade porque os professores 
nem sempre estão preparados para alterar sua metodologia e os alunos não sabem utilizar a 
tecnologia a seu favor: existe uma gama de distrações na web, como as mídias sociais e sites de 
entretenimento, que prejudicam essa parceria.  

Mesmo com a visão de ensino no Brasil mudando e a ferramenta tecnológica retirando o 
professor como figura central da aula -  detentor absoluto do saber - e transferindo para o aluno 
o sentimento de pesquisador, a falta de recursos nas escolas é um dos mais fortes impedimentos 
para o êxito dessa combinação. Nesse sentido, nota-se que investimentos que promovam essa 
interação e infraestrutura são necessários para acompanhar a evolução da escola e das 
necessidades da sociedade contemporânea. 

Fica claro, portanto, que, ao passo que a internet pode auxiliar no desenvolvimento da 
educação, tornando a aula mais dinâmica com acesso a informações rápidas e instantâneas, 
torna-se uma grande vilã se usada de forma inadequada. Para evitar que isso aconteça, é 
necessário capacitar os professores para as novas demandas pedagógicas, proporcionando 
novas didáticas que se relacionem com o jovem estudante que se configura como indivíduo 
multifacetado, plural em suas características e necessidades. Cabe à escola estabelecer limites 
e instruir quanto ao uso dessas ferramentas, não as excluindo do cotidiano escolar, mas 
implementando-as no ensino. Somente assim será possível controlar e melhorar a via de mão-
dupla internet-educação. 
 
	


