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RESUMO 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão presentes em todos os 
momentos do processo pedagógico, induzindo ao professor mudanças na maneira como 
organiza seu ensino. Dessa forma, este trabalho busca refletir sobre a utilização das TIC no 
ambiente escolar, remetendo a necessidade de se atentar para a prática docente, para os 
processos de ensino-aprendizagem e para a metodologia utilizada. Nesse sentido, o desafio 
é propor que os recursos tecnológicos tornem-se instrumentos de mediação e interação dos 
saberes, de modo que o professor contribua para o desenvolvimento individual e coletivo 
do aluno, frente às transformações sociais e tecnológicas. O professor deve ter 
conhecimento sobre a importância da formação continuada e sobre as possibilidades dos 
recursos tecnológicos, para poder utilizá-los como instrumentos de aprendizagem. 
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, prática docente, ensino-
aprendizagem. 
 

 

ABSTRACT: 

The  Information Technologies and Comunication (ICT) are present at all times of the 
educational process, leading to changes in now teachers organize their teaching. Thus, this 
study reflects on the use of ICT in the school environment, referring to the need to pay 
attention to the teaching practice, the processes of teaching and learning and the 
methodology used. In this sense, the challenge is to propose that the technological 
resources to become instruments of mediation and interaction of knowledge, so that the 
teacher contributes to the individual and collective development of the student facing the 
social and technological changes. The teacher must have knowledge about the possibilities 
of technological resources in order to use them as tools for learning and about the 
importance of continued education.  
Key-words: Information Technologies and Comunication, teaching practice, teaching and 
learning. 
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INTRODUÇÃO 

 A dinâmica do mundo moderno tem refletido novas demandas no contexto 

educacional. A formação do conhecimento requer informações obtidas a partir de fontes 

vivenciadas pelo sujeito, através de experiências como leitura e escrita, rapidez da 

oralidade, reflexão individual, debate coletivo, entre outros. No entanto, com a atual 

expansão do uso do computador, percebe-se o enriquecimento dessas experiências pela 

rede mundial de informações. Nesse sentido é necessário refletir sobre a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ambiente escolar, direcionando essa 

reflexão para a prática pedagógica do professor, os processos de ensino-aprendizagem e a 

metodologia utilizada. 

As TIC são, ao mesmo tempo, a causa e o resultado das diversas mudanças nos 

setores educativos. Devido a essas constantes mudanças, a formação inicial torna-se 

insuficiente para lidar com os desafios da contemporaneidade, o que exige que a escola 

proponha dinâmicas pedagógicas atuais, que não se limitem somente a transmissão de 

informações. Assim, a inserção das TIC deve ser vista como uma forma de potencializar as 

interações presenciais que acontecem dentro da sala de aula, possibilitando o rompimento 

de uma lógica curricular fechada e da relação tradicional entre professor-aluno. 

Para isso, torna-se necessário que o professor desenvolva uma competência 

didático-pedagógica, epistemológica e relacional. Dessa forma, o ensino precisa ter 

significado para o professor, assim como a aprendizagem deverá ter significado para o 

educando. Compreender os mecanismos didáticos, psicológicos e sociais no momento da 

aprendizagem, seja em espaços de educação formal ou não-formal, e estimular a vontade 

do educando em apropriar-se do conhecimento, são saberes básicos para o professor da 

sociedade informatizada. 

A inserção das tecnologias, na educação escolar, é um fenômeno caracterizado por 

uma multiplicidade de dimensões, que contribui para a ampliação das condições didáticas, 

realizando práticas pedagógicas interativas. Isso porque, o aprender é formado por um 

conjunto de condições existentes tanto na sala de aula, na disposição e compreensão do 

aluno, como nos mecanismos disponibilizados pelo professor, não desprezando as 

influências externas à sala de aula. 

Neste trabalho, busca-se discutir e analisar questões que possam contribuir para 

ampliar a reflexão crítica acerca do uso das tecnologias nos processos de construção da 

prática docente, a partir da necessidade de incluir os recursos tecnológicos, como meios 
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didático-pedagógicos. Isso significa que esses meios precisam ser concebidos como 

instrumentos de interação e mediação dos saberes.  

A referida pesquisa é um viés do projeto “Tecnologias da Informação e 

Comunicação nas Escolas de Educação Básica da Rede Pública de Ensino de Feira de 

Santana”, desenvolvido no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de 

Professores/NUFOP, vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS). 

Este estudo, ainda em seu estágio inicial, está voltado para a reflexão crítica acerca 

da inserção das tecnologias nos processos de construção da prática docente. Para tal, a 

proposta metodológica se situa numa abordagem qualitativa, uma vez que descreve a 

complexidade de determinado problema e a obtenção de dados descritivos que visam 

analisar a interação de certas variáveis e compreender processos dinâmicos vividos na 

sociedade.  

Utilizou-se da observação participante nos encontros de formação continuada 

realizados pela NUFOP, a fim de coletar dados sobre o uso das ferramentas tecnológicas 

pelos professores partícipes da pesquisa. Serão empregadas as denominações X, Y e Z, 

para se referir aos sujeitos dessa investigação, a fim de garantir o anonimato desses 

indivíduos. 

Diante do exposto, e entendendo que na atualidade a base para a formação 

educativa apresenta influências diretas relacionadas às inovações tecnológicas, este 

trabalho se referenda nas reflexões de Pais (2002), Bonilla (2005), Almeida (2007), 

Masetto (2000), Kenski (2007), Mercado (2002) e Sancho (1998). 

 

A (RE) CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

Os avanços tecnológicos trouxeram mudanças sociais decorrentes das 

modificações, na produção e no serviço. A “Era da Informação” impõe, em todas as áreas, 

a inserção de profissionais questionadores e dinâmicos, que ultrapassem os limites da 

simples execução. Além de novas formas de trabalho, as crescentes demandas resultantes 

dos avanços nas áreas técnicas e tecnológicas, nos sistemas de comunicação, de transporte 

e até mesmo, nas formas de interação, organização, lazer, entre outros, requerem o acesso a 

novas informações, o desenvolvimento de novas habilidades para a adaptação e a 

assimilação dessas mudanças. 

O papel desempenhado pela tecnologia exige do professor uma nova qualificação 

que atenda às expectativas requeridas pela sociedade tecnológica, pois o educador é o 
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elemento fundamental para desencadear o processo de inserção das TIC no ambiente 

escolar, sendo sua formação essencial para a modernização do ensino. Entretanto, a falta de 

políticas públicas voltadas para a formação continuada, que privilegiem a inserção do 

professor no ambiente tecnológico, tem interferido numa atuação docente capacitada que 

respeite as exigências do novo panorama social o qual demanda de profissionais que 

atendam as perspectivas da globalização. 

Nesse sentido, o professor não pode mais ser apenas um mero transmissor de 

conteúdos, mas, deve promover uma prática pedagógica que provoque intervenções no 

espaço social e na vida do indivíduo. Evidencia-se assim, a necessidade de criar meios para 

que haja não só o domínio técnico de recursos tecnológicos, como também o conhecimento 

sobre as especificidades das TIC, como ressalta a autora: 

[...] o domínio instrumental de uma tecnologia, seja ela qual for, é 
insuficiente para que o professor possa compreender seus modos de 
produção de forma a incorporá-la à prática. É preciso criar situações de 
formação contextualizada, nas quais os educadores possam utilizar a 
tecnologia em atividades que lhes permitam interagir para resolver 
problemas significativos para sua vida e trabalho, representar 
pensamentos e sentimentos, reinterpretar representações e reconstruí-las 
para poder recontextualizar as situações em práticas pedagógicas com os 
alunos. (VALENTE; ALMEIDA, 2007, p. 160) 
 

Para que essas situações sejam criadas é preciso que professores, gestores e 

coordenadores estejam preparados para diversas transformações, a fim de vencer as 

resistências advindas de uma cultura tradicionalista, muitas vezes caracterizada pela 

acomodação pessoal, insegurança e receio de propor atividades interdisciplinares.  

Ao romper com o modelo tradicional de escola, voltada apenas para a comunicação 

presencial, o desenvolvimento de dinâmicas pedagógicas será estimulado, contribuindo 

para a relação entre professores e alunos, produção de formação, valorização da 

diversidade cultural e, consequentemente, para os processos de aprendizagem. A esse 

respeito, Bonilla (2005, p. 157) ressalta: 

As possibilidades que as tecnologias da informação e da comunicação 
desencadeiam de desenvolvermos uma ação, e outra, e mais outra, pode 
gerar um contexto de dinâmicas que permitam emergir o novo, o diverso, 
o complexo, o impensado, e dessa forma termos uma educação muito 
mais significativa tanto para alunos quanto para professores.  
 

O professor deverá lecionar de forma que estimule o educando ao desenvolvimento 

de habilidades e competências para lidar com a sociedade moderna. Através disso ele deve 

enfatizar a autonomia, o senso de busca e promover a produção de idéias, ações críticas e 

colaborativas.  
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Refletir sobre as possibilidades formativas é de fundamental importância, 

principalmente, as que levem a situações bidirecionais e interdisciplinares, pois favorecem 

a consolidação profissional do professor. Dessa forma, o educador estará sendo preparado 

não só para o futuro, mas para uma atuação imediata, integrando a sua prática profissional, 

seu papel social e seus desejos pessoais, uma vez que, estará se instrumentalizando para ler 

o novo.  

 

A TECNOLOGIA E OS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: UMA 

CONSTRUÇÃO COOPERATIVA 

Em um mundo cada vez mais globalizado, a tecnologia precisa estar presente na 

sala de aula. Diante disso, é impossível falar sobre tecnologia e educação, inclusive 

educação escolar, sem discutir a questão do processo de ensino-aprendizagem, pois essa 

inovação apresenta-se como meio ou instrumento que colabora para o desenvolvimento 

cognitivo dos sujeitos em foco. 

A utilização das tecnologias de forma integrada ao projeto pedagógico consiste na 

ampliação do seu uso no processo de aprendizagem, envolvendo não só o aluno, como 

também, o computador, o professor e todos os meios e recursos disponíveis que colaborem 

contribuir para o alcance do desenvolvimento educacional. Não que a tecnologia irá 

resolver o problema da educação, mas se apresenta como uma inovação que desperta o 

interesse dos alunos pelos conteúdos e, ainda, não se pode pensar no uso de uma tecnologia 

sozinha ou isolada. Segundo Masetto (2002, p. 155):   

Seja na educação presencial, seja na virtual, o planejamento do processo 
de aprendizagem precisa ser feito em sua totalidade e em cada uma de 
suas unidades. Requer-se um planejamento detalhado, de tal forma que as 
várias atividades integrem-se em busca dos objetivos pretendidos e que as 
várias técnicas sejam escolhidas, planejadas e integradas de modo a 
colaborar para que as atividades sejam bem realizadas e a aprendizagem 
aconteça.  

 
Dessa forma, incentivar a criatividade e autonomia do aluno, através de um recurso 

tecnológico possibilitará a construção e socialização do conhecimento. Essas habilidades 

formam um caminho para uma aprendizagem significativa, compatível com a sociedade da 

informação. 

A aprendizagem sofre articulações, rupturas e superação de obstáculos, 

ocasionando a construção de conhecimentos. Isto implica na incorporação de um elemento 

novo em relação aos conhecimentos anteriores. Para Pais (2002), a função educativa da 

criação do conceito não é somente levar o aluno a buscar a significação principal como se 
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fosse uma verdade última, o que importa é atrelar e compreender os fatos que 

dimensionam o contexto e suas possíveis articulações com as idéias de uma concepção já 

construída. 

A inserção das TIC na educação escolar é um fenômeno caracterizado por uma 

multiplicidade de dimensões e, por essa razão, pode contribuir para a ampliação das 

condições didáticas, a fim de realizar articulações com esse contexto. Kenski (2007) afirma 

que as inovações tecnológicas contribuem para a transformação da escola em um espaço de 

exploração de culturas, de realização de projetos, de investigação e debate. Segundo ela, 

“educar para a inovação e a mudança significa planejar e implantar propostas dinâmicas de 

aprendizagem” (KENSKI, 2007, p. 67), de forma que as concepções sócio-históricas sejam 

desenvolvidas garantindo a formação do indivíduo para exercer a cidadania e o trabalho 

com liberdade. 

A educação escolar não deverá servir para preparar pessoas no exercício de suas 

funções sociais ou se adaptarem as oportunidades exigidas pelo mercado de trabalho. Ela 

deve, antes, fundamentar-se nas oportunidades de aprendizagem e autonomia dos alunos na 

busca pelo conhecimento. Para que isso ocorra, é preciso analisar esses fatores a partir de 

uma nova perspectiva, propondo uma educação que garanta não somente usar e produzir 

essas tecnologias, mas também interagir e participar socialmente, integrando-se em novas 

comunidades e criando novos significados para a educação num espaço muito mais 

alargado. 

Assim, a interação entre a tecnologia e os processos de construção do conhecimento 

deve ocorrer de maneira que se desenvolvam, cooperativamente, melhores condições de 

aprendizagem para os alunos, ao mesmo tempo em que, se propicie melhores condições 

para o trabalho docente. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: UM NOVO SUPORTE DIDÁTICO PARA 

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA 

Em cada momento histórico, as tecnologias mediaram a relação entre homem e 

ambiente. A esse respeito, Sancho (1998, p. 27) afirma que: “a tecnologia não permite 

somente agir sobre a natureza, mas é, principalmente, uma forma de pensar sobre ela”. 

Assim, o desenvolvimento de modos de ação sobre o meio norteia a organização do 

coletivo e a relação com o outro, na sociedade.  

Nessa perspectiva, a tecnologia vai exigir das pessoas novas experiências para lidar 

com a informação, uma vez que a única chance que se tem para conseguir acompanhar o 
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movimento do mundo é se adaptando à complexidade e às imposições das inovações 

tecnológicas. Para isso, é preciso criar situações de formação contextualizada, em que os 

educadores utilizem as tecnologias em atividades que proporcionem uma interação com os 

educandos, com os contextos de ensino e com as culturas, que se desenvolvem dentro e 

fora do âmbito escolar.  

Os debates sobre a utilização didática dos recursos tecnológicos encontram-se em 

processo de consolidação, ao passo que visa contribuir para que as práticas educativas 

sejam redefinidas. O uso adequado de recursos digitais na educação traz implicações aos 

contextos de ensino, ampliando as oportunidades de acesso as fontes de informação, o que 

ocasiona mudanças no trabalho docente e condiciona uma nova exigência profissional. 

Um dos grandes desafios que os professores enfrentam é a necessidade de saber 

lidar didaticamente com o uso das TIC, pois a disponibilidade física dos recursos 

tecnológicos, no ambiente escolar, não garante a ocorrência de transformações 

significativas  na educação. Muitos educadores demonstram certa expectativa quanto à 

vontade de utilizar os novos recursos tecnológicos na educação, como evidencia o 

depoimento da Professora X: 

“Eu preciso me envolver com isso, porque o mundo exige isso da gente. 
Esquecer os medos e ir brincando, buscando, porque é assim que a gente 
vai aprendendo e reaprendendo.” (Professora X) 

 
O uso desses recursos é visto como uma condição necessária para atingir as 

exigências da sociedade informatizada, uma vez que, se apresentam como potencialidade 

educacional a ser explorada. 

As “tecnologias chegaram às escolas acompanhadas do discurso da modernidade e 

das vantagens do seu uso em processos de ensino aprendizagem” (MORAES; LIRA, in 

MERCADO 2002, p. 99), e são utilizadas de forma descontextualizada da realidade, 

através de cópias de modelos externos. Porém, o uso crítico desses instrumentos altera a 

rotina da escola e os métodos de organização dos trabalhos, o que favorece a representação 

mental do conhecimento, em que o aluno busca estratégias de pensamento e torna-se 

autônomo na construção do saber. 

As TIC, se bem utilizadas por professores bem capacitados, proporcionam um novo 

mundo de oportunidades educativas, ao mesmo tempo em que, amplia a atuação dos 

alunos, facilita a construção de materiais por parte dos professores para as aulas e auxilia 

na comunicação educador-educando. A esse respeito, a Professora Y destaca:  

“A escola não pode ficar atrás dessa questão. Eu acho que a gente tem 
que avançar e o avanço já está entre nós, agora a gente tem que passar por 
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cima de barreiras, a gente tem que deixar as barreiras pra trás e tentar 
crescer também com essa nova tecnologia em busca de melhoria da 
qualidade de ensino, visando também o crescimento do nosso aluno.” 
(Professora Y) 
 

Nesse sentido, a escola deve se adaptar à combinação do técnico com o pedagógico, 

preparando uma nova relação com o saber. Essa nova relação proporciona aos alunos 

adquirir as habilidades de utilizar e avaliar as informações recebidas, construindo um 

pensamento crítico e reflexivo que é de grande importância para além da sala de aula.  

A escola, incorporando os recursos tecnológicos, passará a ser um lugar mais 

atraente para os alunos onde não haverá o distanciamento entre as aulas e a realidade 

vivida pelos educandos, pois eles têm intimidade com os computadores e, principalmente, 

um grande interesse em navegar pela Internet, como retrata o trecho a seguir: 

“Eu acho que com a expansão das Lan house’s e a febre de Orkut e MSN, 
eu senti uma certa dificuldade. Aqui a gente só abre a internet quando 
liga o servidor, então nem sempre a gente tava no laboratório e a internet 
tava livre, tava liberada. E eles às vezes ficavam tentando e eu dizia: ‘Óh 
não tá liberando não, tá na sala do diretor, tá fechado, não tem canal 
aberto aí pra entrar em internet não. Vamo fazer a atividade que foi 
proposta.’ Mas eu senti que depois que o acesso a internet tava liberado 
eles ficavam só querendo clicar em MSN e Orkut.” (Professora Z) 
 

Esse interesse pode ser aproveitado pelo professor para trabalhar os conteúdos 

curriculares de sua área de conhecimento, buscando participar ativamente do processo de 

construção do saber, utilizando as tecnologias digitais como uma estratégia pedagógica 

para promover mudanças de atitudes e de metodologias de trabalho. Diante disso, Kenski 

ressalta que: 

O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar 
o isolamento, a indiferença e a alienação com o que costumeiramente os 
alunos freqüentam a sala de aula, em interesse e colaboração, por meio 
dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas 
melhores e cidadãos participativos. (2007, p. 103) 
 

Dessa forma, a incorporação das tecnologias no campo educacional admite que 

esses mecanismos tornem-se um facilitador da aprendizagem e permitam o avanço 

pedagógico da escola. Portanto, o fascínio pelo uso das TIC nas atividades de ensino 

apresenta vários desafios, tornando o recurso tecnológico uma ferramenta muito útil para o 

aprendizado.  

Cabe enfatizar, que situações de ensino sempre exigirão criatividade e adaptação a 

complexidade do ato de ensinar e de educar, tornado-se bem mais delicado com a presença 
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da tecnologia. Esse instrumento é visto com um catalisador da aprendizagem e reativa a 

empolgação dos professores e alunos pelo aprender. 

Os ambientes de aprendizagem, utilizando as tecnologias, poderão promover a 

construção do conhecimento através da interação homem-tecnologia. Com isso, a presença 

de aparatos tecnológicos na sala de aula, proporciona ao aluno adquirir melhores condições 

de refletir, questionar, construir, pesquisar, analisar, desenvolver atenção e criatividade nas 

atividades curriculares. Logo, a utilização dos recursos tecnológicos ajudam a desenvolver 

uma educação de qualidade, tornando possível a troca de conhecimentos, aumentando a 

eficiência da escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões desenvolvidas neste estudo demonstram que a introdução das TIC na 

educação está associada não somente as mudanças tecnológicas, mas também, as 

mudanças sociais. A análise dos dados ressalta a importância da preparação de professores 

para que possam integrar as TIC em suas práticas docentes. Tal afirmação tornou-se 

perceptível nos encontros presenciais sobre Tecnologia e Educação promovidos pelo 

NUFOP, nos quais se pode perceber que muitos professores ainda não sabem como utilizar 

as ferramentas tecnológicas em seu trabalho educativo.  

A utilização dos recursos tecnológicos como metodologia é apenas um apoio para o 

entendimento dos conteúdos propostos.  Quando bem utilizados, provocam a alteração dos 

comportamentos de professores e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e maior 

aprofundamento dos conhecimentos estudados. 

Dessa forma, as inovações tecnológicas contribuem de modo decisivo para 

transformar a escola num espaço de exploração de culturas, de intensificação das 

oportunidades de aprendizagem, de realização de projetos, de investigação e debates e, 

principalmente, um espaço que garanta aos alunos cidadãos a formação e a aquisição de 

novas habilidades, atitudes e valores para que possam conviver em uma sociedade em 

permanente transformação. Cabe ao professor, aprender a lidar com as tecnologias, 

exercendo um papel de facilitador, colaborador ativo e assim, orientar o aluno na busca 

pelas informações desejadas. 

Portanto, a educação precisa ser repensada. É preciso buscar formas alternativas 

usos criativos da tecnologia educacional que inspirem professores e alunos a gostar de 

aprender, aumentando, consequentemente, o nível de aprendizagem. Trata-se de promover 

uma educação modificada, através da formação continuada de professores, que leve em 
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consideração as mudanças que as tecnologias provocaram na cultura, na sociedade, no 

sujeito e nas formas de pensar e construir o conhecimento e assim, garantir a formação de 

sujeitos reflexivos para o exercício da cidadania e conhecedores de seu potencial e das 

normas que regem a sociedade.  
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