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RESUMO 

A apresentação desse artigo tem como foco a análise da importância das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) no fazer pedagógico em escola pública estadual em 
Capela/Sergipe.  O sistema educacional vem passando por mudanças significativas e cabe aos 
educadores estar sempre pesquisando e procurando se adaptar a nova forma de educar. Tendo 
em vista que os avanços exigem formação continuada do professor e familiaridade com uso 
das TIC na educação, essa formação implica em uma nova metodologia para o trabalho 
docente que poderá despertar o interesse dos alunos para estudos com as tecnologias digitais. 
Com essa perspectiva, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de analisar a importância 
das TCI no desenvolvimento do fazer pedagógico, mediante a realização de entrevista e 
observação em sala de aula com alunos e professores da referida escola. A análise dos dados 
indica que há o reconhecimento de ambos sobre a potencialidade das TIC na educação, 
porém, há muito a se fazer para que as mesmas sejam adequadamente utilizadas em sala de 
aula. 

Palavras chaves: computador, importância das tecnologias da informação e comunicação e 
Internet. 

ABSTRACT 

The presentation of this paper focuses on the analysis of the importance of Information and 
Communication Technology (ICT) to teaching in public school in Capela / Sergipe. The 
educational system has undergone significant changes and it is for educators to be always 
searching and trying to adapt the new way of educating. Given that advances require 
continuing education teacher's familiarity with and use of ICT in education, such training 
involves a new methodology for teaching that can arouse students' interest for studies with 
digital technologies. With this perspective, a survey was conducted with the aim of analyzing 
the importance of ICT in developing the teaching done by conducting interviews and 
observation in the classroom with students and teachers of that school. Data analysis indicates 
that there is a recognition on both the potential of ICT in education, but there is much to be 
done so that they are appropriately used in the classroom. 

Keywords: computer, importance of information technology and communication and the 
Internet. 
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INTRODUÇÃO 

A construção do conhecimento, a partir do processamento tecnológico é 
mais “livre”, menos rígida, com conexões mais abertas que passam pelo 
sensorial, pelo emocional e pela organização do racional; uma organização 
provisória, que se modifica com facilidade, que cria convergências e 
divergências instantâneas e de reposta imediata (MORAN, 2000, p. 148). 

 

Este trabalho tem como premissa apresentar o estudo sobre a importância que as 

Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) tem tido no processo educacional na 

sociedade atual, tendo como base professores e alunos de uma escola pública estadual de 

Capela/Sergipe, levando em consideração as possibilidades de construção do conhecimento 

com o uso de tais tecnologias e as dificuldades enfrentadas pelos professores e alunos no uso 

das mesmas. Essa escola é jurisdicionada a Diretoria Regional de Educação de Japaratuba – 

DRE`04. 

O Colégio possui uma boa estrutura física, hoje conta com dezoito salas de aula, uma 

quadra de esportes, um galpão coberto para a realização de atividades recreativas lúdicas e 

culturais, três áreas de circulação, uma biblioteca, uma sala de vídeo, um laboratório de 

ciências naturais, um laboratório de tecnologias educacionais e uma sala de multirecursos. 

Atende a uma clientela mista, composta por alunos oriundos não só da cidade como também 

dos vários povoados pertencentes ao município. 

Para a validade e fidignidade da pesquisa foram entrevistados professores e alunos 

numa entrevista aberta exploratória que proporcionou o avanço e a coleta de dados para a 

construção de um texto significativo para a análise da representatividade das TIC na 

educação. Os sujeitos da pesquisa foram esclarecidos sobre os objetivos da mesma ficando 

cientes da importância da participação deles na construção desse trabalho. 

Há décadas, o computador em escola brasileira era privilégio da elite. Seu uso 

resumia-se a processar textos e a internet era novidade absoluta. Hoje, com os avanços das 

TCI, há múltipas possibilidades de usos.  

Ser incluído nessa nova era tecnológico depende de equipamentos modernos. A 

interação do aluno com o mundo tecnológico depende muito do método de ensino adotado 

pela instituição em uma escola considerada tradicional faz-se necessário uma revisão e 

reciclagem em todo o quadro docente e discente para que ambos possam ser inclusos no 

processo dos avanços tecnológicos presentes no sistema mundial. Nas escolas públicas, 

muitos alunos estão a margem desses avanços, não por a escola não estar equipada e sim por 
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causa do descaso de alguns gestores, já que muitos laboratórios de informática ficam 

fechados, abandonados e há, ainda, falta profissionais  habilitados para trabalhar com alunos. 

 

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA ESCOLA 

 

Quanto mais mergulhamos em uma sociedade de informação, mais rápida é a procura 

por respostas. As pessoas, principalmente crianças e os jovens, não querem demora, querem 

resultados imediatos. 

Segundo Moran (2000, p. 27), "Aprendemos melhor quando vivenciamos, 

experimentamos, sentimos. Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços, 

entre o que estava solto, caótico e disperso". 

Aprende-se com a realidade e a mesma está em constante movimento, e cabe a nós 

enquanto profissionais da área de educação criar situações que propiciem a nossa clientela o 

prazer em aprender.  

Pensamos que a escola precisa estar inserida com a TCI, ela precisa apresentar às 

crianças situações mais reais, tornar as atividades mais significativas e menos abstratas. 

 Segundo Pablo Del Rio (2000, p. 34): “A escola se especializou em dizer coisas que a 

criança considera certa, mas não reais não significativas para a vida, enquanto a televisão, por 

exemplo, lhe dá coisas reais, embora nem sempre certas". 

As escolas também são tecnologias; são alternativas de solução para a educação e 

aprendizagem. 

A escola é uma tecnologia da educação no mesmo sentido em que os carros 
são uma tecnologia do transporte. Com a escolaridade, as salas de aula são 
invenções tecnológicas criadas com a finalidade de realizarem uma tarefa 
educacional. São um meio de organizar uma grande quantidade de pessoas 
para que possam aprender determinadas coisas (MECKLENBURGER, 1990, 
p. 106-107). 

  

A necessidade de entendermos a amplitude deste conceito permite-nos visualizar as 

diversas mudanças na sociedade de uma forma mais integrada e não tão distante de nós 

mesmo. Há muitas formas de compreender a tecnologia. A tecnologia é concebida, de 

maneira ampla, como qualquer artefato, método ou técnica criado pelo homem para tornar seu 

trabalho mais leve, sua locomoção e sua comunicação mais fáceis, ou simplesmente sua vida 

mais agradável e divertida. A tecnologia, neste sentido, não é algo novo. 

Nem todas as tecnologias inventadas pelo homem são relevantes para a educação. 

Algumas apenas estendem sua força física, seus músculos. Outras apenas lhe permitem 
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mover-se pelo espaço mais rapidamente e/ou com menor esforço e há as tecnologias que 

estendem a sua capacidade de se comunicar com outras pessoas. 

As tecnologias que estendem a capacidade de comunicação do homem existem há 

muitos séculos. As mais importantes, antes do século dezenove, são a fala tipicamente 

humana, a escrita alfabética e a imprensa. Os dois últimos séculos viram o aparecimento de 

várias novas tecnologias de comunicação: o correio moderno, o telégrafo, o telefone, a 

fotografia, o cinema, o rádio, a televisão e o vídeo. A primeira grande conquista tecnológica 

foi o livro que, há anos, vem sendo o carro-chefe tecnológico na educação e não constatamos 

que o livro é o resultado de uma técnica. Segundo Moran (2000, p. 32) "uma parte importante 

da aprendizagem acontece quando conseguimos integrar todas as tecnologias, as audiovisuais, 

as textuais, as orais, musicais, lúdicas, corporais”.  

A importância da utilização da TIC na educação é indiscutível seja na área pedagógica 

como na social. Essas mudanças têm que irem acontecendo gradativamente, visto que é uma 

ferramenta nova e que precisa ser inserida com muito amadurecimento, pois podemos 

perceber que esse é um processo que requer financiamento por ser um recurso muito 

dispendioso para os dirigentes escolares, que vai desde capacitação dos professores até a 

preparação do espaço (sala de informática). 

É necessário reconhecermos que a implantação do computador nas salas de aulas é de 

grande importância no ensino-aprendizagem, como também não podemos deixar de utilizar as 

outras ferramentas já utilizadas, que sabemos que faz sucesso na aprendizagem dos alunos, 

tornando-os mais pensantes e críticos. O computador vem contribui muito com os professores 

e alunos que estão em constante processo de aprendizagem a partir, principalmente, do seu 

cotidiano social. 

Segundo TAJRA (2000, p. 75), "a escola participa das alterações tecnológicas, mas de 

uma forma bem lenta". A escola e os professores devem se posicionar com esta nova 

contextualização. Sabemos que mudanças dessa ordem são complexas, lentas e acima de tudo 

não existe uma receita a ser aplicada. 

As TIC na educação são vista como um catalisadoras de uma ferramenta que reativa a 

empolgação de professores e alunos pelo aprender e que torna a aprendizagem mais relevante 

do século XXI,  

Elas, as TIC, também são utilizadas de forma mais poderosa como uma nova 

ferramenta para apoiar a indagação, composição, colaboração e comunicação dos alunos. 

Pensamos que a escola e o professores devem oferecer aos seus alunos recursos disponíveis 

nos seus meios. Recusar esta possibilidade significa omissão e não cumprimento da missão 
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principal do educador: preparar cidadãos para um mundo cada vez mais competitivo e, 

infelizmente, com grandes desigualdades sociais.  

As TIC na educação devem ser vista como parte de uma complexa e persistente busca 

de esforços de alunos, professores e meios tecnológicos em busca de aperfeiçoamento no 

processo ensino-aprendizagem. Ela não deve ser vista como uma caixa mágica, mas constitui-

se no planejamento organizado e na implementação de sistemas de aprendizagem que se 

utilizam dos modernos meios de comunicação, recursos audiovisuais, organização da sala de 

aula e métodos de ensino. 

Novas abordagens são tomadas mediante as posturas do pensar educacional numa 

sociedade que cotidianamente passar por processo de mudanças. Essas mudanças retomam 

todo um contexto de aceitação como comenta Freire (1996, p.198): 

 
O próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que 
não pode ser negado ou acolhido só porque é novo assim como o critério de 
recusar ao velho não é apenas o cronológico,o velho que preserva sua 
validade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo 
continua novo. 

 

Várias expressões são normalmente empregadas para se referir ao uso da tecnologia na 

educação. "Tecnologia na Educação", parece preferível, visto que nos permite fazer referência 

à categoria geral que inclui o uso de toda e qualquer forma de tecnologia relevante à educação 

("hard" ou "soft", incluindo a fala humana, a escrita, a imprensa, currículos e programas, giz e 

quadro-negro, e, mais recentemente, a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão, o vídeo e, 

naturalmente, computadores e a Internet). 

Não há porque negar, entretanto, que, hoje em dia, quando a expressão "Tecnologia na 

Educação" é empregada, dificilmente se pensa em giz e quadro-negro ou mesmo em livros e 

revistas, muito menos em entidades abstratas como currículos e programas. Normalmente, 

quando se usa a expressão, a atenção se concentra no computador, que se tornou o ponto de 

convergência de todas as tecnologias mais recentes (e de algumas antigas). E especialmente 

depois do enorme sucesso comercial da Internet, computadores raramente são vistos como 

máquinas isoladas, sendo sempre imaginados em rede – a rede, na realidade, se tornando o 

computador. 

Falar em tecnologia remete-nos a uma reflexão acerca da utilização dessa ferramenta, 

pois o uso inadequado não traz consigo melhoria na educação. Usar tecnologia faz-nos 

retomar alguns paradigmas educacionais, de como essa nova proposta adéqua-se como 

instrumento de aprendizagem significativa. Nesse pensar concordamos com Castro: 
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Tecnologia é ferramenta. Como um canivete, um bom artesão pode produzir 
as mais belas esculturas em madeira. Um torno de controle numérico em 
mãos erradas é um elefante branco, não serve para nada. Mas, obviamente, 
esse torno em mãos certas é um instrumento de colossal produtividade. Nada 
diferente com as tecnologias educativas. São ferramentas e há muitas cada 
uma melhor para lidar com cada problema particular (2000.p.65). 

 

Não existe um modelo universal para a aplicação da informática na educação. Ela 

varia de acordo com a disponibilidade de recursos humanos, financeiros, técnicos, das linhas 

metodológicas das escolas, bem como da própria credibilidade em relação à tecnologia na 

educação. A tecnologia educacional está relacionada à prática do ensino baseado nas teorias 

das comunicações e dos novos aprimoramentos tecnológicos (informática, TV, rádio, vídeo, 

áudio, impressos). 

A tecnologia educacional está relacionada à prática do ensino baseado nas teorias das 

comunicações e dos novos aprimoramentos tecnológicos utilizados no processo ensino-

aprendizagem. O giz, a lousa, o retroprojetor, o vídeo, a televisão, o jornal impresso, um 

aparelho de som, um gravador de fitas cassete e de vídeo, o rádio, o livro e o computador são 

todos elementos instrumentais componentes da tecnologia educacional. 

Concordamos com o raciocínio de Lemos (2002,p.78) quando ele retoma a escola 

como uma ponte de ligação entre o conhecimento escolar e sua aplicabilidade no convívio 

social mediante o uso de novas propostas educacionais para o ensino de qualidade, apontando 

a formação continuada de professores como essencial para a obtenção de conhecimentos 

necessários para atuar enquanto modificador das propostas tradicionais da educação bem 

como a utilização desses conhecimentos na transposição didática para uma aprendizagem 

significativa que se aproxime com as exigências sociais e profissionais. 

Faz sentido lembrar aos educadores o fato de que a fala humana, a escrita, e, 

consequentemente, aulas, livros e revistas, para não mencionar currículos e programas, são 

tecnologias, e que, portanto, educadores vêm usando tecnologia na educação há muito tempo. 

É apenas a sua familiaridade com essas tecnologias que as torna transparentes a eles. 

A utilização do computador integrada a softwares educativos não garante uma 

adequada utilização desta tecnologia como ferramenta pedagógica. O fato de um professor 

estar utilizando o computador para ministrar uma aula não significa necessariamente que 

esteja aplicando uma proposta inovadora. Muitas vezes essa aula é tão tradicional quanto uma 

aula expositiva com a utilização do giz. A maioria dos softwares disponíveis nada mais é do 

que um livro eletrônico. Alguns softwares educativos utilizam-se das diversas mídias que 
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podem ser agrupadas (som, texto, animação, desenhos), mas não estimulam o desafio, a 

curiosidade e a resolução de problemas. 

Para que os professores se apropriem dos softwares como uma ferramenta, é 

necessário que estejam capacitados para utilizar o computador como instrumento pedagógico. 

Por meio da capacitação, os professores irão conhecer os vários recursos que estão à sua 

disposição e, a partir daí, efetuar a adequação do software a necessidade educacional. Por 

meio dos mesmos podemos ensinar, aprender, simular, estimular a curiosidade ou 

simplesmente, produzir trabalhos com qualidades. 

Algumas instituições escolares, conscientes das contradições presentes na sociedade e, 

conseqüentemente na escrita, têm incorporado em seu contexto meios de comunicação, 

entendidos como recursos facilitadores do trabalho docente. É preciso educar o olhar, o 

ouvido, a percepção para preparar os estudantes para serem sujeitos ativos no processo de 

educação e de comunicação, sujeitos capazes de pensar, criar e expressar-se por meio de 

diferentes linguagens. Segundo Almeida (1992, p. 155) “As pessoas podem construir por si 

mesmas, seus métodos de resolução de problemas, segundo seu próprio estilo de pensamento, 

que devem ser respeitados, identificados e incentivados pelo professores”. 

 

Planejar atividades educacionais com apoio dos computadores requer do professor 

maior tempo e maior capacidade de criação. A aula deve ser dinâmica e os softwares 

utilizados devem estar relacionados com as atividades curriculares dos projetos e estimular a 

resolução de problemas. É importante ressaltar que a intenção de utilização dos computadores 

em sala de aula não significa dizer que a escola abdicará dos seus demais recursos 

disponíveis; ela deverá encarar o computador como mais uma ferramenta que está à 

disposição do processo ensino-aprendizagem. Sendo uma importante ferramenta para a 

comunicação e informação. 

A entrevista foi realizada no Colégio Estadual Edélzio Vieira de Melo com  onde 

foram entrevistados 10 professores e 30 alunos. 

Os professores que participaram desta pesquisa apresentam uma média de experiência 

profissional bem significativa: 50% destes trabalham em outras escolas diferentes da escola 

pesquisada e todos concordam que o uso da tecnologia é importante para o processo ensino-

aprendizagem e suas justificativas centram-se em palavras que despertam o interesse do 

aluno, incentivam a visão ampla de mundo para a dinâmica das aulas, permite a 

agradabilidade do ensino e o interesse do aluno pelo conhecimento. Essa visão de que através 
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da tecnologia podemos despertar o interesse do aluno e consequentemente favoreça o ensino-

aprendizagem nos faz lembrar Moran (2000, p.27), "aprendemos melhor quando vivenciamos, 

experimentamos, sentimos. Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos.” 

Quanto à utilização dos recursos tecnológicos durante as aulas, todos os professores 

declararam que utilizam TV, vídeo-cassete e a maioria usa aparelho de som e retro-projetor. 

No entanto, através da entrevista ficou claro que durante as aulas ministradas por tais 

professores detectou-se que apenas um professor utilizou um dos recursos citados: o retro-

projetor. Durante o período da entrevista no colégio houve aulas em que seria necessário o 

uso da TV e do vídeo-cassete ou do aparelho de som, porém eles não foram utilizados. 50% 

dos professores pesquisados utilizam jornais, revistas, letras de música e jogos educativos em 

suas aulas, concomitante ao uso do quadro de giz. No geral, os professores ainda não 

conseguem por em prática o que Moran (2000, p.32) nos diz: "uma parte importante da 

aprendizagem acontece quando conseguimos integrar todas as tecnologias, as audiovisuais, as 

textuais, as orais, musicais e etc.” 

Apenas um professor admitiu que não se achava preparado para desenvolver 

atividades dentro da escola que envolvam as TIC, dizendo que possui pouco contato com o 

computador. Salientou, ainda, que precisava aprimorar seus conhecimentos para melhorar seu 

contato com a tecnologia. Os demais professores afirmaram que se acham preparados para 

usar os recursos tecnológicos, seja porque fizeram cursos ou porque estão sempre em contato 

com tais instrumentos. Através da pesquisa  ficou claro que procede a colocação do professor 

em admitir não saber utilizar adequadamente os recursos tecnológicos, pois ao usar 

transparências no retro-projetor não teve o cuidado de resumir os textos e as suas aulas 

tornaram-se cansativas, além de que o que estava escrito não condizia com a realidade 

vivenciada pelos alunos.  

A maioria dos professores concorda que muitos profissionais ficam acomodados frente 

à realidade da educação; não estudam, não buscam novas ferramentas, inovações para 

desenvolver de forma gratificante sua função de educador e justificam que falta 

responsabilidade e compromisso com a educação; portanto, os professores se rotinizam no 

uso constante do quadro de giz e tornam as aulas conteudistas e mecanizadas. Um professor 

se defende dizendo que muitos profissionais até que procuram inovar suas aulas, porém 

faltam recursos nas escolas e a má remuneração contribui para o não investimento em novas 

maneiras de se adquirir novos conhecimentos. 

Através da pesquisa tive uma analise que durante as aulas que o professor utilizava 

apenas o recurso quadro e giz os alunos mostraram-se desmotivados com o conteúdo 
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apresentado. Constatado também que os conteúdos foram abordados superficialmente, sem 

relação com a vida cotidiana dos alunos. Dessa forma não gerou um clima de construção 

voltado na participação dos alunos de uma contextualização do conhecimento. 

Em outra a analise que tive,quando um profissional ministrava sua aula com conversa , 

dar incentivo a conquistarem novos espaços e através dos conteúdos passados consegue 

relacioná-los à realidade vivenciada pelos alunos. Apresentando uma postura diferenciada do 

anterior, paciente ao ouvir as colocações e sugestões dos alunos, propõe novas formas de 

organização do trabalho pedagógico que acredita dinamizar e caracterizar uma aprendizagem 

significativa. 

Nas aulas do professor que assume uma postura diferenciada, percebemos que o 

mesmo utiliza jogos educativos e livros didáticos. Neste dia, após ter repassado o conteúdo 

levou os alunos até a biblioteca, no sentido que pudesse pesquisar algo a mais em relação ao 

conteúdo apresentado. Houve uma boa participação dos alunos, não aconteceram tumultos e o 

professor os atendeu de maneira que todos conseguissem contextualizar com mais clareza o 

assunto em foco. 

A utilização de meios tecnológicos de ensino vem sendo em geral, feita mais por 

"modismo" e por "curiosos" do que propriamente por uma escolha consciente dos educadores. 

Qualquer inovação didática estará destinada ao insucesso se não for utilizada dentro de 

princípios que levem em consideração antes de qualquer outra coisa a aprendizagem do 

educando. 

Queremos acrescentar que ainda acreditamos na escola pública como um lugar 

privilegiado de formação para a cidadania e, consequentemente, como meio de compensação 

das desigualdades sociais. No colégio estudado não é diferente; lá encontramos recursos 

disponíveis, como: TV, vídeo-cassete, retro-projetor, micro-sistem e computadores (LTE), 

recursos estes poucos utilizados pelos professores. Porque será que esses recursos não são 

utilizados com freqüência? Será que falta um direcionamento do corpo técnico da escola ou 

até mesmo da direção escolar, já que foi percebido que os professores trabalham de maneira 

muito solta ou será que os professores realmente estão sendo omissos em suas 

responsabilidades e compromissos? Acredita-se que esse quadro pode se reverter, pois se 

nesta escola as exigências quanto ao horário de entrada e saída são cumpridas, porque não 

houve um empenho geral para que as aulas se tornem mais agradáveis e os recursos existentes 

sejam realmente utilizados? 

Retorna-se ao fato de que é preciso educar o olhar, o ouvido, a percepção para 

preparar os alunos para serem sujeitos ativos no processo de educação e de comunicação, 
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sujeitos capazes de pensar, criar e expressar-se por meio de diferentes linguagens. E para que 

possamos conectar o ensino com a vida do aluno é necessário que a escola proporcione um 

ambiente educacional que não tolha a sensibilidade, a intuição e nem imaginário deste aluno. 

Os professores do Colégio Estadual Edélzio Vieira de Melo acreditam que o avanço da 

tecnologia facilita a vida dos profissionais e de todos que pertencem ao processo ensino-

aprendizagem e acrescentam que com uso da tecnologia o trabalho escolar torna-se prazeroso 

e se busca outros espaços além da sala de aula para implementação das aulas; torna-se 

possível também a aproximação dos conteúdos a realidade dos alunos, o exercício da 

interdisciplinaridade; porém queixam-se da má preparação por parte dos professores que 

ainda não utilizam adequadamente os recursos tecnológicos e ao fato de que infelizmente 

alguns professores estão na escola quase que diariamente e não sabem da existência dos 

recursos tecnológicos disponíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao estudarmos os diversos meios tecnológicos, constatamos que eles não possuem 

capacidades e limitações rígidas, estáticas; mas contrariamente, tais capacidades e limitações 

se alteram constantemente em função do desenvolvimento tecnológico dos seus recursos 

físicos, das descobertas estéticas, no uso de suas linguagens e das mutações que venham 

ocorrer nos objetivos. 

Acreditamos que a escola só poderá exercer sua própria função educativa se souber 

catalisar os estímulos educacionais que ocorrem na sociedade e se souber tornar educacionais 

as experiências que o aluno vive fora dos limites da escola. Não é mais possível negar que os 

meios tecnológicos são estímulos educacionais e facilitam a vivência de experiências 

significativas em educação. 

Através deste trabalho de pesquisa se conseguiu identificar que os professores da 

escola pesquisada conhecem a importância de se usar a tecnologia como parceira na 

construção de um processo ensino-aprendizagem atrelado aos novos acontecimentos do 

mundo em torno da escola. Temos ainda a análise de que os discentes desta escola precisam 

ter de fato acesso aos recursos disponíveis para assim se prepararem para o exercício 

consciente da cidadania, tendo clareza dos direitos e deveres aos quais lhes dizem respeito. 

É importante ressaltar, que todo processo educativo deve ser pensado na formação do 

aluno, no entanto o educador é peça fundamental desse processo, para tanto precisa se apossar 

das novas novidades tecnológicas e jamais deixar de lado os recursos disponíveis. Cada 

instrumento a ser utilizado nas aulas, como um vídeo, por exemplo, deve durar o tempo 
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suficiente para não cansar ou desgastar os alunos e sim tornar as aulas mais atrativas e 

interessantes. 

O Colégio estudado, verificamos que o mesmo possui instrumentos que podem 

oferecer aos seus alunos possibilidades para o enfrentamento dos novos desafios imposto pela 

sociedade, porém falta a definição clara quanto ao objetivo do uso efetivo das TIC. Fica a 

proposta de se trabalhar a tecnologia enquanto transformação das informações em 

conhecimentos e assim conseguir desenvolver a função social que é de formar cidadãos 

preparados para participações sociais consistentes e construtivas. Acrescenta-se ainda que o 

exercício da cidadania só seja possível quando a escola conseguir transcender seus 

ensinamentos aos muros escolares, interagindo a escola às reais necessidades da vida. 
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