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TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E ARTE 

 

Resumo 

 

Por meio do projeto de iniciação cientifica, este estudo consiste em compreender a 

possibilidade da aplicação de novos métodos tecnológicos no processo educativo, 

proporcionando aos professores e alunos uma pratica inovadora. Resultando em um 

produto multimídia, que servirá de apoio no processo de ensino. 

 

Introdução 

 

Há muito denota-se que a tecnologia e por conseguinte a globalização, fazem parte 

do cotidiano das pessoas, de tal forma que é improvável não se ter um conflito 

cultural entre as gerações. Isso se evidencia principalmente em âmbito educacional, 

e por isso é necessário se conscientizar professores e alunos dessa nova realidade 

para que se possa fazer uma adequação aos métodos utilizados, onde o educador 

possa vir a ser mediador de conteúdos e os alunos tendo posse das várias facetas e 

plataformas digitais, contribuam de forma autodidata na sua formação. Assim o 

produto a ser desenvolvido tem como proposta um material multimídia produzido 

pelos próprios alunos e mediada por um professor, delineando-se assim uma 

proposta de um material atualizado e que desperta interesse dos alunos, já que os 

mesmos participam de forma ativa na produção do projeto. Além disso, haverá 

também uma plataforma responsiva no qual todos terão acesso por meio da internet 

aos resultados, deste e de outros possíveis projetos. Apesar da tecnologia presente 

na sociedade essa realidade ainda está longe de se tornar presente no contexto 

educacional, já que as mudanças nesse sentido se dão maneira lenta e gradual. 

 



Objetivos 

 

Objetivo geral 

Compreender a possibilidade da aplicação de novos métodos tecnológicos no 

processo de ensino. 

Objetivos específicos 

Acompanhar alunos e professores na produção de um material multimídia; 

Propor uma plataforma responsiva para acessar os projetos por meio da internet; 

Oferecer novas possibilidades para auxiliar no processo educacional. 

 

Metodologia 

 

Encontros e atividades são realizados em laboratórios de informática, tendo em 

mente as diversas possibilidades, propondo novas formas e meios para a educação 

e a aprendizagem através da tecnologia de acordo com a nossa realidade. 

 

Desenvolvimento 

 

O projeto desenvolve-se em conjunto com professores e alunos do ensino médio em 

uma escola pública de Londrina-PR. 

Assim, para a obtenção de bons resultados do projeto, é de grande importância o 

contato com alunos e professores por meio da participação do Grupo de Pesquisa 

Mídias Digitais e Aprendizagem. 

Após o acompanhamento dos professores, a segunda fase da pesquisa consiste no 

comportamento do mesmo quanto a realidade em salas de aula. 

 



Resultados preliminares 

 

Com o passar do tempo, foi possível observar a aceitação e apreciação dos 

professores quanto as novas possibilidades de ferramentas que auxiliam no 

processo de ensino. 

Quanto aos alunos, também foi possível notar o interesse devido a participação e 

conhecimento dos softwares utilizados, mas a limitação de transformar tais 

informações em conhecimento ainda é notável. 

Assim, torna-se necessário a abordagem do professor, aplicando novos métodos por 

meio de novas ferramentas de comunicação e informação, sendo capaz de 

aprimorar a autonomia do aluno. 
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