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RESUMO

Tendo em vista que estamos inseridos na sociedade do conhecimento, a escola passa a desempenhar um
papel importante na preparação do sujeito para essa sociedade, o que requer a integração das TIC´s na
condução do processo pedagógico. Nesse sentido o objetivo desse trabalho é identificar o uso das TIC´S
pelos profissionais da educação como ferramenta de ensino-aprendizagem. Para alcançar tal objetivo foi
realizada uma visita a Escola Municipal José Antônio dos Santos-Lagarto/SE e aplicação de questionário
aos professores da referida escola para o conhecimento das diversas estratégias metodológicas de ensino
com o uso das tecnologias e de como essa utilização vem acontecendo no cotidiano escolar seus avanços e
entraves, e a real preparação dos professores para lidarem e fazerem uso dos aparatos tecnológicos em
mediadores no processo de ensino-aprendizagem. Para o embasamento teórico da pesquisa foi feito um
levantamento bibliográfico a partir de autores como Miranda (2007), Kenski (2008), Pozo (2002),
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ABSTRACT

Given that we operate in the knowledge society, the school comes to play an important role in preparing
the subject for this company, which requires the integration of ICT in driving the learning process.
Accordingly the aim of this work is to identify the use of ICT&39;S by education as a tool for teaching and
learning. To achieve this goal we conducted a visit to the Escola Municipal Jose Antonio Santos-Lagarto/SE
and a questionnaire to the teachers of that school to the knowledge of the different methodological
strategies for teaching with the use of technology and how that use has been going on their daily school
progress and obstacles, and the actual preparation of teachers to deal and make use of technological
devices mediators in the process of teaching and learning. For the theoretical background of the research
was done a literature from authors such as Miranda (2007), Kenski (2008), Pozo (2002).
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INTRODUÇÃO

Com o avanço tecnológico, a sociedade tem gerado uma forte demanda para que a escola promova a
formação do individuo e o prepare para atender a essas necessidades. Dentro desse contexto o ambiente
escolar aparece como ponte de ligação entre o conhecimento e a apropriação destes recursos tecnológicos
pelos alunos. Para facilitar esse processo, a escola através de seus educadores tem incrementado as suas
praticas no uso das tecnologias voltadas para a educação.

Atualmente há uma gama de mídias que podem e que devem ser utilizadas nas práticas pedagógicas de
forma a integrar e não apenas de inserir como apêndice de uma aula ou de um sistema. Por isso é
importante identificar os problemas e limitações do contexto em que o professor e o aluno está inserido.
Antes de tal reflexão, os educadores precisam fazer a si mesmo algumas perguntas que se respondidas
conseguiram tornar significações para a vida dos estudantes e para a transformação da sociedade. É
inevitável que o professor ao elaborar seu plano de aula pergunte-se “como” irei utilizar tais mídias e
envolver os saberes em minhas práticas pedagógicas O quê e o porquê usar tais recursos tecnológicos No
entanto, os desafios vão muito além de apenas responder a essas perguntas. É imperativo que se tenha
uma boa estrutura física, disposição de aparatos tecnológicos em salas de aula, direcionamento de verbas
e políticas públicas para este fim e principalmente uma mudança de posturas de educadores e de
educandos frente a esses novos desafios impostos pelos avanços tecnológicos. Corroboram com essa
afirmativa Pozo e Echeverría (2001) explicitando que

(...) mudar as formas de aprender dos alunos requer também mudar as formas
de ensinar de seus professores. Por isso a nova cultura da aprendizagem exige
um novo perfil de aluno e de professor, exige novas funções discentes e docentes
as quais só se tornarão possíveis se houver uma mudança de mentalidade, uma
mudança de nas concepções profundamente arraigadas de uns e de outros sobre
a aprendizagem e o ensino para encarar essa nova cultura de aprendizagem
(POZO E PÉREZ ECHEVERRÍA, 2001, p 63.).

Motivados pelas aulas da disciplina Fundamentos Tecnológicos da Educação da graduação que cursamos
nós Jonatas Ribeiro Marques Barbosa e Ozenilton Rodrigues Alves, sentimos a necessidade de conhecer a
realidade em que se
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encontra a escola pública no tocante ao uso das tecnologias no processo ensino aprendizagem

Definimos como objetivo identificar se há a inserção ou integração na escola dos novos aparatos
tecnológicos, como se dá esse processo e o nível de preparo dos professores entrevistados. Este trabalho
iniciou-se por meio de aplicação oral de um questionário previamente preparado com enfoque no tema
pesquisado. Sendo este anexado a carta cessão entregue aos professores para uma melhor demonstração
do direcionamento da pesquisa.
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A escola que escolhemos para a pesquisa, foi a Escola Municipal José Antônio dos Santos, Situada no
bairro Loiola, na Cidade de Lagarto - SE. A visita ocorreu às 20 horas no dia 21 de março do corrente ano.
Chegando lá, fomos recepcionados pelo Coordenador da instituição e encaminhados até os professores
José Edmilson Prado dos Santos, da disciplina de Geografia e ao professor Luiz Silveira da disciplina de
História.

CONCEITOS E DESENVOLVIMENTO

De tempos em tempos as tecnologias variam e aperfeiçoam-se cada vez mais. Atualmente as pessoas
estão tão cercadas por uma diversidade de equipamentos que nem percebem que estes tornaram-se parte
do seu cotidiano, tem-se falado tanto que estamos em uma sociedade tecnológica que lidamos com tantas
tecnologias e nem nos damos conta disso. No entanto algumas pessoas não entendem a essência das
tecnologias, principalmente para a educação, e que nos dias de hoje não conseguiríamos viver sem
algumas delas. Por não compreenderem o verdadeiro conceito de tecnologias, as pessoas em muitas
situações consideram-na como elementos ruins ou nocivos para uma dada sociedade. E ainda, para
aqueles mais céticos a tecnologia só veio para atrapalhar ou deixar mais complexo o dia a dia.

Dai a necessidade de entender a integração e a importância de tecnologias para educação, visto que só
assim saberemos como se dá o uso no ambiente escolar e até que ponto, podemos concebê-la como ponte
de acesso ao conhecimento.
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A priori, vale destacar e clarificar o conceito de tecnologias para que possamos ter o entendimento de todo
o processo de integração no trabalho pedagógico. Para Kenski (2008) a tecnologia é

O conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao
planejamento, a construção e a utilização de um equipamento em um
determinado tipo de atividade nós chamamos de tecnologia (...) A tecnologia é o
conjunto de tudo isso: as ferramentas e as técnicas que correspondem aos usos
que lhes destinamos, em cada época (KENSKI, 2008:p 18, 19).

Em síntese tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos, ferramentas e as técnicas que a
humanidade faz uso.

Os aparatos tecnológicos têm mudado tanto o comportamento do homem que a forma de ensinar e
aprender não é mais a mesma. Por isso, é fundamental que o professor esteja apto as transformações que
vem acontecendo na sociedade e no interior da escola. Apesar de todas essas transformações ainda há
implicações que afetam o processo de ensino e aprendizagem. A escola e o próprio sistema devem dar
condições para que tais transformações surtam efeitos benéficos para a educação e para a vida dos
alunos. No entanto mesmo que a estrutura física da escola não esteja preparada ou mesmo que a gestão
de investimentos em equipamentos para a escola não esteja acontecendo de modo que favoreça a esse
processo, o professor não pode acomodar-se e cruzar os braços esperando. Nesse sentido Kenski (2008)
defende que o docente deve estar em permanente estado de aprendizagem e de adaptação ao novo. Não
existe mais a possibilidade de considerar uma pessoa totalmente formada independentemente do grau de
escolarização.

A escola que visitamos, dispõe de gama de recursos tecnológicos que segundo o Professor Luiz Silveira –
docente da instituição, deveria ajudar na condução do processo de ensino e aprendizagem, a citar:
Televisor, data show, videocassete, aparelho de DVD, Computadores na sala dos professores, secretaria,
diretoria e sala de informática, impressoras, caixa de som acústica, retroprojetor, tela de projeção, câmera
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de fotográfica e notebook.

A sala de informática, existente na escola, conta com 14 microcomputadores conectados a internet,
porém, o acesso à internet é restrito e segundo professor
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Silveira, ele nunca fez uso da internet nas suas aulas, visto que dos 14 microcomputadores existentes na
sala de informática, apenas 2 ou 3 funcionam corretamente. Questionado sobre a existência na sala de
aula de alguns dos recursos tecnológicos elencados acima, o professor nos informou a inexistência, pois
quando necessário à utilização, os alunos são deslocados até a sala de informática que também funciona
como sala de vídeo. O que poderia ser economizado com a inserção das tecnologias em sala de aula. Com
isso os professores não perderiam tanto tempo no deslocamento de uma sala inteira para um laboratório e
nem os alunos espalhavam – se com facilidade.

Além do problema de estrutura física há um problema de organização administrativa para a elaboração de
projeto pedagógico renovador e que dê um outro rumo aos laboratórios de informática. Para Demo (1993)

Um projeto renovador nega-se a si mesmo, se não se renovar
constantemente(...) uma vez que (...) trata-se de instrumentação pública mais
efetiva da cidadania, estratégia fundamental do processo de formação do sujeito
histórico competente (DEMO, 1993, p.242).

O que percebemos na escola foi que, não havia no projeto pedagógico as finalidades das salas de
informáticas e dos demais aparatos tecnológicos, além disso a atualização do mesmo não acontecia em
tempo hábil. A falta de um projeto pedagógico renovado, aliado a outras problemáticas na integração das
TICs não traz efeitos benéficos para a aprendizagem. A inserção abrupta das tecnologias sem um projeto
de preparo e conscientização da comunidade escolar sobre uso racional desses equipamentos, a utilização
de software de ensino por parte dos professores e das escolas tiram a capacidade reflexiva e criativa dos
alunos e dos professores são exemplos de problemáticas que afetam o processo de ensino e
aprendizagem. Sendo assim é perceptível o despreparo do sistema educacional e principalmente dos
professores por aceitarem e acomodarem-se a tais situações. Sobre um projeto pedagógico que contemple
os novos ambiente de aprendizagem Calli (2006) aponta o seguinte:

É preciso que a formação do especialista de educação e do professor na
pedagogia e nas licenciaturas sejam revistas no sentido
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de se preparar para elaborar e desenvolver o projeto pedagógico com vistas aos
novos ambientes de aprendizagens presentes no Ciberespaços (CALLI, 2006 : p
67)

É importante destacar que o projeto pedagógico deve prever as novas culturas de aprendizagem e como
elas alteram os tempos e espaços de aprender.

As mudanças no cotidiano escolar são apontadas pelo professor integrante da pesquisa, que relata a
necessidade das tecnologias em sala de aula. Ao ser indagado sobre qual ou quais recursos ele acharia
importante em sala de aula o professor Silveira assim se posiciona:
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Um Datashow exclusivo para cada sala de aula funcionaria sem dúvida como
ferramenta de transformação do cotidiano escolar, facilitando a exemplificação e
condução das aulas saindo da rotina, do professor, quadro, giz e apagador, no
entanto uma das dificuldades da implementação de tal ideia, é o monitoramento
dos aparelhos, visto que, nosso alunado ainda está preso a cultura da
depreciação e não conservação do patrimônio publico, interferindo assim na
logística dessa ideia. (Entrevista com o professor Luiz Silveira)

Logo, o que podemos perceber pela resposta é que além da mudança de postura do professor e da escola
como o todo deve haver também uma mudança de postura do aluno. Por isso é importante que antes de
qualquer inserção tecnológica haja um planejamento voltado para essa perspectiva de preservação do
patrimônio público e também para uma melhor preparação do uso de todos os recursos na escola.

Para o professor Silveira um microcomputador com acesso a internet, instalado nas salas de aula, é de
fundamental importância devido a grande maioria dos alunos terem essa convivência, esse contato direto
com o computador fora do ambiente escolar complementando da seguinte maneira.

Trazer essa prática para a sala de aula é promover a ligação entre o
conhecimento escolar e o conhecimento tecnológico, inserindo os dois no
contexto escolar favorecendo todo o processo de aquisição e produção do
conhecimento. (Entrevista com o professor Luiz Silveira)

Dando sequência ao questionamento, perguntamos se na escola existe um profissional especializado para
a orientação do uso adequado dos aparatos
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tecnológicos ali existentes, e para a preparação das salas de acordo com a necessidade da aula. Ele nos
respondeu que não há um profissional qualificado e direcionado para estas necessidades. Incumbiu-se aos
professores da escola preparar a sala de informática para o uso e ainda prestar atenção se não está
havendo danos nos equipamentos. Além da orientação dos alunos para a preservação de todos os
equipamentos. Para Silveira

A logística de implementação das tecnologias na educação, ainda é um dos
grandes entraves, sendo que muitas escolas recebem os equipamentos e por falta
de equipes e profissionais capacitados, ou ainda por falta de que venham equipes
especificas do MEC para instalar os programas, os aparatos tecnológicos acabam
indo parar no almoxarifado e permanecem lá por anos, a espera dessas ações.
(Entrevista com o professor Luiz Silveira)

Logo, a implementação desses recursos tecnológicos para a garantia e a satisfação no que diz respeito ao
processo de ensino e aprendizagem em trazer a contextualização do aluno para a sala de aula sofre
atrasos e danos irreparáveis, por conta do próprio governo ou “sistema”, como chama o professor Silveira.

Além desses fatores, ele aborda ainda outros que sem sombra de dúvida impactam em todo o processo de
inserção das novas tecnologias na escola e em sala de aula. Uma questão muito importante é a formação
de profissionais já capacitados no sentido de saber lidar com essas novas ferramentas. O despreparo e a
falta de compromisso dos professores que em muitos dos casos já estão a um bom tempo lecionando e
por isso acomodaram-se, acaba atrapalhando toda sequencia cronológica de adaptação da escola junto
com os alunos. Na maioria das vazes ele cita que, estes são professores que estão próximo de sua
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aposentadoria por isso relaxam e muitos ainda não sabem nem pesquisar na internet.

Sendo assim fica visível que um profissional qualificado para reinserir esses e outros professores que estão
chegando agora, iria ser de grande valia tanto para os docentes quanto para os discentes, pois só com
esse tipo de tomada de decisão tais profissionais conseguirão adequar-se a demanda que a cada dia
cresce.

A falta de um responsável treinado e voltado para o laboratório de informática, certamente faz com que os
demais profissionais da educação se sintam sem cobrança e responsabilidade para com o uso desse
espaço, se existisse um
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profissional deste, no ambiente escolar, a realidade com certeza seria diferente. A falta desses
profissionais nessa área é gritante, tanto na escola, quanto na própria secretaria de educação do município
de Lagarto - SE. É preciso o investimento em treinamento, capacitação e direcionamento de professores
para que estes estejam aptos a lidarem com esses aparatos tecnológicos voltados para a educação.

Um mediador no laboratório de informática facilitaria o acesso e agendamento para utilização desse
espaço, visto que a sua função estaria voltada unicamente para a inserção das tecnologias voltadas para a
educação (TIC’s) no contexto escolar, facilitando assim a ligação entre as maneiras de ensinar e aprender.

Havia e anda há muito temor por parte do professorado em lidar com esses aparatos tecnológicos. Nesse
sentido, caso a escola disponha do profissional para implementar as tecnologias nas escolas dão esse
suporte aos professores, tranquilizando-os.

O educador Luiz Silveira relata que nunca fez um curso voltado para a utilização das tecnologias
educacionais, mas sempre faz a utilização dessas tecnologias. Ele ainda considera que essas tecnologias
como recurso fundamental para o processo de ensino e aprendizagem, acompanhando avanços
tecnológicos da sociedade, inclusive sendo essa realidade um novo desafio, pois o conhecimento escolar
deixa de acontecer unicamente dentro da sala de aula e começa a acontecer também através desses
novos espaços educacionais, os espaços virtuais.

No que se refere aos avanços na educação com a utilização das tecnologias em uma escala de zero a dez,
podemos dizer que estamos no patamar mensurável nota quatro. Isso se deve ao acontecimento a curtos
e vagarosos passos, devido a resistência e rejeição dessa realidade por professores que se sentem
incapazes de aderirem ao processo tecnológico e se mantem a margem, se privando e privando os alunos
de conviverem e aprenderem dentro dessa realidade que se apresenta na vivencia social e escolar. Um dos
fatores elencados pelo professor Luiz, quanto a rejeição dessa proposta pelos professores para o uso dos
aparatos tecnológicos seria o fato de grande parte do magistério, estarem em vias de aposentadoria e se
acomodarem diante dessa realidade ou ainda, ao fato de se resguardarem por serem admitidos por
concurso publico. Silveira em suas experiências pelas regiões circunvizinhas e até mesmo no próprio
município relata que:
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É inacreditável, mas em pleno século XXI, muito dos alunos das escolas públicas
espalhados pelos quatro cantos do país, ainda não conhecem sequer um
Datashow ou um microcomputador sendo que poderiam ser utilizados dentro da
sala de aula como ferramenta de aprendizagem no cotidiano escolar. (Entrevista
com o professor Luiz Silveira).

Dentro da perspectiva tecnológica em que o mundo globalizado se encontra, é inconcebível uma prática
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educacional que esteja amparada somente no tripé, professor, quadro e giz. As tecnologias agem e tem
ajudado na transformação do cotidiano escolar, fomentando a criticidade e participação dos educandos no
contexto em que estão inseridos.

Segundo o professor de Geografia, Edimilson Prado dos Santos, as tecnologias tem ajudado muito no
ensino, pois estas facilitam a visualização do conteúdo na prática para o aluno e também para o professor.
Portanto, para nós da área de Geografia o ganho é ainda maior, mas ainda há uma série de problemas
como relata o professor Santos.

O alunado é leigo para isso o nosso laboratório é um laboratório que está com
problemas. Dentro da sala de aula ainda não há tecnologia voltada para a
educação (...) a minha prática pedagógica é a do fazer. Eu penso que o aluno
fazendo aprende muito mais. Além do conhecimento didático o aluno passando
também a desenvolver a partir do que ele aprendeu ou do que adquiriu por meio
das demonstrações (...). Esse alunado vai estar preparado e ai sim aprendeu.
(Entrevista com o professor José Edmilson Prata dos Santos)

Perguntado sobre os recursos utilizados em sala de aula ele responde que estes recursos são: vídeo aulas
com documentário por meio do televisor, aparelho de DVD além do retroprojetor, visando o melhor
desenvolvimento da aula e formação dos alunos, pois a disciplina exige uma visualização do que está
sendo estudado e esses recursos o auxiliam nessa tarefa.

Apesar das tecnologia da nossa escola ainda ter problemas seríssimos nós
utilizamos recursos que demonstrem a dinâmica da Geografia envolvendo a teoria
e a prática. Recursos como documentário, vídeos entre outros mostram ao
alunado o conteúdo os quais eles estudaram e ajudam a contextualizar e mediar
conhecimento com a prática no cotidiano do aluno (Entrevista com o professor
José Edmilson Prata dos Santos).
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RESULTADOS

A partir do desenvolvimento desse trabalho, nós pudemos perceber que a realidade da escola pública
diante da utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula, ainda se encontra caminhando a passos
curtos ou estacionados e esquecidos dentro dos depósitos e almoxarifados, quando deveriam estar
servindo de apoio didático e pedagógico.

A entrevista com os professores nos deu uma percepção ampla dos fatores que mais contribuem para a
não utilização dos recursos tecnológicos. São novos recursos e velhos problemas que persistem em bater
de frente com essa inserção.

A conclusão a que chegamos é de que além da falta de iniciativa dos próprios professores que muitas das
vezes encontram-se defasados no que diz respeito as novas tecnologias, há uma carência no tocante a
organização e distribuição dos equipamentos desde à aquisição até sua chegada nas escolas. Isso
denuncia que a estrutura educacional ainda não esta preparada para tal transformação. Esses não são os
únicos problemas, pois a falta de preparo dos professores reflete um despreparo nos alunos que
desmoraliza ainda mais a educação e a inserção das tecnologias educacionais no ambiente escolar.

Saber e fazer são duas vias que andam juntas e que ainda não estão sendo bem trabalhadas nas escolas.
Fomentar o desenvolvimento de competências que favoreçam a transformação de uma sociedade para que
esta de fato, se torne uma sociedade do conhecimento é fundamental para a integração das tecnologias na
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educação.

Lançamos as nossas esperanças na nova geração de professores que tem uma relação mais amistosa com
as tecnologias para um melhor aproveitamento do conteúdo por parte dos nossos alunos

Pág.11

APÊNDICE

QUESTIONÁRIO APLICADO

1) Quais os recursos tecnológicos existentes na escola que você ensina Possui laboratório de informática Internet

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2) Desses recursos, possui algum na sua sala de aula Quais

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3) Quais você acharia importante/indispensável ter em sua sala de aula

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4) Acha importante/indispensável que a escola tenha um computador em sala de aula, conectado a

internet Por quê

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5) Gostaria que a escola tivesse um profissional especializado para orienta-lo no uso desses recursos Por

quê

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6) Você já fez algum curso voltado para o uso das tecnologias educacionais Qual Fez algum a distância

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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7) Em sua opinião, quais avanços ocorreram com a chegada das tecnologias da educação E os retrocessos,

houveram

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

&8203;8) Na perspectiva de uma aula produtiva, qual a importância das tecnologias da educação

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

&8203;9) Como as tecnologias da educação, tem ajudado no ensino da geografia Quais as práticas

pedagógicas que são utilizadas por você Relate sobre os recursos que são utilizados em suas aulas.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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