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RESUMO

Este artigo é resultado de uma pesquisa já concluída do curso de especialização em Gestão Escolar da
Universidade Federal de Sergipe sobre a orientação da Mestre em Educação, Discente do curso de
Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Sergipe Simone Varela. As TIcs além de transformarem
a escola em um local informatizado, prepara o aluno para o mercado de trabalho ou pesquisa conforme a
necessidade ou vocação do mesmo no recurso didático (computador). Para que haja a incorporação das
TICs nas escolas, se faz necessária uma completa adesão por parte de todos que estão envolvidos no
processo (professores, alunos e equipe diretiva), pois diante de todas as mudanças causadas pelas TICs
existe a necessidade de uma renovação no perfil dos professores.

Palavras-chaves: Tecnologias de Informação e Comunicação. Educação. Metodologia de ensino.
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ABSTRACT

This article is the result of research already completed the specialization course in School Management,
Federal University of Sergipe on the guidance of Master of Education, Student&39;s Degree in Theatre
from the Federal University of Sergipe Simone Varela. ICTs as well as transform the school into a place
computerized prepares students for employment or research as needed or vocation in the same teaching
resource (computer). So there is the incorporation of ICTs in schools, it is necessary a complete adherence
by all who are involved in the process (teachers, students, and staff policy), because before all the
changes caused by ICT is the need for a renewal in profile of teachers.

Keywords: Information Technology and Communication. Education.Teacher.

INTRODUÇÃO

A educação deve acompanhar as perspectivas da sociedade, assim no decorrer dos tempos, as tecnologias
educacionais utilizadas pelos educadores, como giz, quadro-negro e livros didáticos já não são mais
consideradas tecnologias educativas, pois limitam o acesso às informações, não suprindo as necessidades
dos estudantes e professores. Essas tecnologias ainda são usadas e serão por muito tempo, mas nem por
isso deve-se deixar de lado as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) que estão presentes
na sociedade atual.

A aplicação das TIC’s no processo educacional está rompendo paradigmas que foram instituídos ao londo
dos séculos pois, o ensino que era passado pelas escolas visava somente agregar conhecimentos muitas
vezes ignorando a capacidade cognitiva e criativa dos alunos, já a educação com a utilização das TIC’s
além de propor aos alunos e professores um amplo conhecimento, faz com que a relação entre estes
possibilite trocas de saberes e experiências durante o processo educativo.
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O reconhecimento das TIC’s como uma nova forma de prática educacional seja esta através de internet,
televisão, computador entre outras visa um enriquecimento e desenvolvimento dos processos educacionais
fortalecendo professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem.

A inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação na sala de aula auxiliam a compreenção e a
reconstrução dos conhecimentos buscando assim uma transformação nas dimensões de tempo, espaço e
relacionamento humano no ambiente educativo.

A utilização das TIC’s possibilitam ao aluno um melhor desenvolvimento no trabalho livre, a recolha, a
seleção e verificação de informações e o conhecimento de outras culturas através de um amplo acesso ao
mundo. As TIC’s também auxiliam no ensino aos alunos com necessidades educativas especiais, além de
estimular a criação de novas estratégias aos professores desenvolvendo uma nova prática pedagógica.

Antes mesmo da implantação das TIC’s nas escolas, é preciso que haja uma formação do professor em
saber lidar crítica e pedagogicamente com aquelas ou seja, é necessário que o professor conheça os meios
tecnológicos existentes, seus meios de comunicação, e todos os processos educacionais no espaço
presencial e virtual, afim de que possa aplicar em diversas situações de aprendizagem.

O objetivo geral deste artigo é dissertar sobre a importância das novas Tecnologias da

Comunicação e Informação (TIC) para a educação, para isso é necessário demonstrar como

as TIC’s podem propiciar uma melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem; descrever os
diferentes aspectos entre o ensino tradicional e o ensino com as novas TIC’s e por fim analisar a atuação
dos professores juntamente com as TIC’s na melhoria da qualidade do ensino.

1. CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DAS TIC’s

Grandes e inúmeras transformações econômicas e sociais (o avanço tecnológico e o aparecimento de
novos meios de telecomunicação) surgiram a partir da década de 80, devido principalmente ao
desenvolvimento das novas tecnologias da informação e comunicação. Em consequencia deste
acontecimento, e principalmente com a evolução da internet, houveram mudanças significativas na
sociedade e nos hábitos educacionais.

De acordo com Almeida (2005), o surgimento das TIC’s gerou novos desafios e oportunidades para a
incorporação de tecnologias na escola em relação a diferentes formas de apresentação e comunicação de
idéias.

Segundo Holmberg, apud Belloni,

as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s – correspondem a todas as
tecnologias que interferem e mediam os processos informacionais e
comunicativos dos seres. Também, podem ser entendidas como um conjunto de
recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam a automação e
comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e
aprendizagem. Assim, muitos especialistas afirmam que “os avanços das TIC’s
poderão revolucionar a pedagogia do século XXI, da mesma forma que a inovação
de Gutemberg revolucionou a educação a partir do século XV (HOLMBERG,1993,
apud BELLONI, 1999, p. 55).
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Porém, essas tecnologias não substituirão as atuais, mas provocarão mudanças profundas na forma como
se constitui a dinâmica do ensino, já que segundo Belloni (1999, p. 73) “a inovação ocorre muito mais nas
metodologias e estratégias de ensino do que no uso puro e simples de aparelhos eletrônicos.”

Como o ato de aprender é uma interação de vivências em sala de aula, onde professores e alunos
articulam-se pela busca do conhecimento e pelo exercício da democracia, Belloni (2005) enfatiza que as
TIC’s produzem, simultaneamente, grandes potencialidades de criação de novas formas mediatização e
acrescentam muita complexidade ao processo de mediatização do ensino/aprendizagem, já que existem
dificuldades na apropriação destas técnicas no campo educacional.

Belloni (2001) cita como características essenciais da TIC’s,

[...] a simulação, a virtualidade, a acessibilidade, a superabundância e a extrema
diversidade de informações, estas características são totalmente novas e
demandam concepções metodológicas diversas e diferentes daquelas das
metodologias tradicionais de ensino, baseadas num discurso científico linear,
cartesiano e positivista, a sua utilização com fins educativos exige mudanças
radicais nos modos de compreender o ensino e a didática (Belloni, 1999, p. 27).

Assim, educar em uma sociedade em que as novas tecnologias ganham cada vez mais espaço existem
vários argumentos em que justifica-se a integração destas nas escolas dentre as quais destacam-se: a
preparação dos alunos para o mundo do trabalho onde novas tecnologias estão cada vez mais presentes, a
personalização do ensino em diferentes ritmos de aprendizagem, e o desenvolvimento das capacidade de
auto-expressão dos alunos.

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no processo educacional tem um papel
importante desde que este alcance toda a potencialidade no ensino-aprendizagem. De acordo com Kenski
(2003) para que haja este alcance é preciso que professores estejam conscientes e prontos para
assumirem novas perspectivas filosóficas nas quais estejam inclusas visões inovadoras de ensino e de
escola e que os mesmos façam uso das inúmeras possibilidades comunicativas e informativas das TIC’s na
efetivação de um ensino crítico e transformador.

Thomaz, Nunes e Berger (2010), explicam que apesar das TIC’s ampliar horizontes, experiências e
informações, o acesso a estas ainda é bastante limitado em função dos custos de aquisição e da
necessidade de algumas habilidades de manuseio das mesmas. As TIC’s carregam consigo novas
possibilidades de instrumentos didáticos, nova configuração de espaço e a necessidade de concepção de
um novo processo ensino-aprendizagem e consequentemente um novo perfil de aluno e de professor.

2. O ENSINO TRADICIONAL VERSUS AS NOVAS TECNOLOGIAS

A comunicação é bastante importante e está presente na vida do ser humano desde os tempos mais
remotos. Assim, conforme as necessidades surgiram, o homem lançou mão de sua capacidade racional
para desenvolver novas tecnologias e mecanismos para a comunicação. Reis apud Almeida e Moran,
(2005),

caracteriza a tecnologia como múltiplos significados que variam conforme o
contexto, podendo ser vista como: artefato, cultura, atividade com determinado
objetivo, processo de criação, conhecimento sobre uma técnica e seus respectivos
processos. Pode-se conceituar, então, tecnologia como tudo aquilo que leva
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alguém a evoluir, a melhorar ou a simplificar.” (Reis apud Almeida e Moran,
2005, p. 40).

De acordo com Marques (2002), em se tratando de informação e comunicação, as possibilidades
tecnológicas surgiram como uma alternativa da era moderna ou seja, facilitando a educação, permitindo
ao aluno desenvolver habilidades de leitura, pesquisa, comunicação, trabalho, além de possibilitar o
conhecimento de novas realidades por meio da internet.

Almeida (2005, p. 73) explica que a utilização das TIC’s na escola favorece a criação de redes individuais
de siginificados e a constituição de uma comunidade de aprendizagem que, por sua vez, cria a sua própria
rede virtual de interação e colaboração, caracterizada por avanços e recuos num movimento não linear de
interconexões em um espaço complexo, que conduz ao desenvolvimento humano, educacional, social e
cultural.

A adoção das tecnologias de informação e comunicação nas escolas e em empresas de diversas áreas vem
crescendo, principalmente com a divulgação dos aparelhos digitais no cotidiano contemporâneo. Há uma
variedade de informações que o tratamento digital proporciona: imagem, som, movimento,
representações manipuláveis de dados e sistemas (simulações), todos integrados e imediatamente
disponíveis.

Prado (2005) conclui que o uso da internet na escola pode exemplificar a variedade de recursos que
podem ser utlizados em situações de aprendizagem. Sites de busca podem facilitar e incentivar o aluno na
pesquisa e informações de dados. Outros recursos da Internet que também vem sido uilizado
educacionalmente são as ferramentas de comunicação, tais como: e mail, fórum de discussão e chats.
Estes novos meios de comunicação favorecem o estabelecimento de conexões entre pessoas de diferentes,
lugares, idades e profissões. Esta troca de idéias com pessoas de diversos cenários, podem ampliar a visão
do aluno e fornecer novas referências para sua reflexão.

O ritmo acelerado das inovações tecnológicas - computadores, celulares, aplicativos, etc - assimiladas tão
rapidamente pelos alunos, exige que a educação também acelere o passo, tornando o ensino mais criativo,
estimulando o interesse pela aprendizagem. Logo, percebe-se que a própria tecnologia pode ser uma
ferramenta eficaz para o alcance desse objetivo.

Entendendo-se a escola como um espaço de criação de cultura, ou seja, a escola oferece condições de
acesso e ampliação de cidadania, cabe àquela agregar os produtos culturais e as práticas sociais mais
avançadas da sociedade atual. Assim, espera-se, da escola uma importante contribuição no sentido de
auxiliar as crianças e os jovens a viver em um ambiente cada vez mais “automatizado” através do uso da
eletrônica e das telecomunicações.

Deste modo, o domínio das novas tecnologias se apresenta importante para o novo perfil do educando
bem como um melhor desenvolvimento linguístico do mesmo, e consequentemente um processo de
aprendizagem rico.

3. O NOVO DOCENTE

As mudanças provocadas pelos avanços científicos e tecnológicos inovaram as formas de comunicação e
interação entre as pessoas, reduzindo distâncias, ampliaram as fronteiras, ou seja, o mundo ficou
globalizado.

Esse mundo globalizado passou a exigir transformações em diversas profissões exemplo disso é o simples
fato de saber utilizar recursos atuais faz a diferença na admissão em empresas.

Como os professores tem a missão de preparar o educando para o exercício da cidadania e torná-lo apto
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ao mercado de trabalho, é preciso que aqueles tenham conhecimento das novas ferramentas que estão
sendo utilizadas e para que isso ocorra é necessário que o docente esteja engajado em programas de
formação, participando de comunidades de aprendizagem e produção de conhecimento.

De acordo com Sena (2011), a ferramenta tecnológica é considerada como um instrumento importante no
contexto escolar, quando desenvolvida em uma prática formativa que considera os saberes trazidos pelo
aprendiz, juntando a isso os conhecimentos escolares, presentes principalmente nas TIC’s. Esse processo
que origina práticas pedagógicas cuja mediação entre alunos, professores e as tecnologias é essencial para
a produção de conhecimento.

Diante disso,

o professor é desafiado a assumir uma postura de aprendiz crítico, ativo e
criativo, articulador do ensino com a pesquisa, constante investigador sobre o
aluno, sobre seu nível de desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, sobre sua
forma de linguagem, expectativas e necessidades, sobre seu estilo de escrita,
sobre seu contexto e cultura (ALMEIDA, 2005, p. 42).

Para que isso ocorra sem que haja nenhum obstáculo, é necessário que o professor adquira conhecimentos
sobre computadores e que estes possam ajudá-los a compreender e como integrá-los na prática
pedagógica, portanto, é preciso que haja o investimento nos cursos de formação e capacitação de
professores afim de que este profissional não se sinta ameaçado pelo uso da TIC’s em sala de aula.

De acordo com Branquinho () a formação continuada promove estudos, pesquisas, e experiências que têm
como objetivo o crescimento profissional e pessoal, orientando o docente para uma melhor prática
pedagógica.

Almeida (2005) ressalta que é necessário para o professor expandir seu olhar para outros horizontes e por
isso é importante que este esteja investindo em programas de formação continuada refletindo sobre as
práticas em educação, encontrando diferentes alternativas de integração entre as mídias e conhecimento
propiciando as interconexões entre aprendizagem e construção de conhecimento, cognição e contexto,
bem como o papel da escola como uma organização produtora de conhecimento.

Um programa de formação de professores deve favorecer ações e reflexões, buscar teorias que auxiliem o
docente a compreender a prática, caso haja dificuldades cabe ao professor propor mudanças a fim de que
este se sinta estimulado a enfrentar situações desafiadoras.

A formação de professores na área das TIC’s segundo Dias (2003),

são mais do que um simples meio de contato e transporte de informação, para se
apresentarem como o instrumento para a aprendizagem e a construção
colaborativa do conhecimento, desenvolvendo assim novas formas para o modo
como os alunos aprendem e também novos contextos para a realização de tarefas
on line (DIAS, 2003 p. 3).

As TIC’s, de acordo com Kenski (2003), além de proporcionar aos professores novas oportunidades em
relação em nível de estruturação das atividades e da metodologia de ensino, vão exigir dos mesmos um
esforço pessoal de investimento em auto-formação. Diante disso, o docente deverá definir sua trajetória
pessoal, continuamente a fim de adquirir competências básicas em TIC’s para então utilizar em seu
contexto educativo.

O professor que antigamente era considerado detentor do conhecimento agora vê-se obrigado a estudar
seus métodos na suas prática pedagógica, currículos, objetivos e metodologias educativas devido a
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inserção das TIC’s no processo de ensino-aprendizagem.

A incorporação das TIC’s na educação deve partir da aceitação entre professores e alunos, a fim de que
estes possam aprender por meio delas, com elas e em interação com diversos contextos que extrapolam
virtualmente o ambiente tradicional de ensino.

De acordo com Neves (2005),

o mundo em que vivemos está marcado por um contínuo processo de mudança,
por avanços científicos e tecnológicos, pela valorização do conhecimento, das
competências, da autonomia, da iniciativa e da criatividade. Diante disso,
crescem as pressões por uma maior qualidade de ensino-aprendizagem e por
uma educação que aconteça ao longo de toda a vida (NEVES, 2005 pg. 137).

Diante disso, o professor deve estar preparado para saber fazer suas escolhas, conhecer as possibilidades
e adequação certa como também avaliá-las para tornar a sua prática educacional com a qualidade
necessária para o desenvolvimento do aluno. Cabe ao docente escolher o caminho a ser traçado para a
formação, seja esta inicial, continuada e/ou permanente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste artigo teve como principal proposta enfatizar a importância das Tecnologias de
Informação e Comunicação nas escolas como também apresentar as mudanças que as mesmas trazem
logo após a sua inserção.

O novo modelo pedagógico ainda encontra alguns obstáculos para ser aprovado a começar pelos docentes
que encaram a nova ferramenta como mais um trabalho a ser inserido na sala de aula, já que este deve
além de fazer planos de aula ainda terá que se preparar para a utilização da nova tecnologia criando novas
condições para que os alunos interajam e assimilem os conhecimentos propostos.

A incorporação das TICs além de transformar a escola em um lugar moderno pode gerar discussões sobre
conteúdos, metodologias de ensino e de aprendizagem, propiciando uma melhor qualidade no ensino, mas
para que isso aconteça é necessário ter um plano pedagógico onde sejam traçados os objetivos da
utilização desta ferramenta bem como a escolhas dos softwares, para que assim sejam atingidos os
verdadeiros objetivos.
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