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1. Introdução: 
 

A presença da tecnologia é visível em vários ambientes; por isso, não se pode 

pensar em um cidadão alienado, sem entender em que sistema ele está inserido. As 

crianças mantém contato com as tecnologias desde cedo; portanto, a escola precisa quebrar 

paradigmas, quanto ao uso da tecnologia de forma a relacionar o cotidiano com as 

experiências sociais, para melhorar e ampliar a qualidade do aprendizado dos alunos do 

ensino fundamental, principalmente. 

Com o uso das tecnologias e a necessidade de adaptação ao ambiente social, os 

professores funcionam como elo para o conhecimento. Assim, se espera que o objetivo 

desses professores seja aperfeiçoar o processo de ensino e o aprendizado do aluno, a partir 

de sua capacitação e como participantes. 

Os aparelhos eletrônicos, a exemplo da TV, celulares, computadores são 

instrumentos atuais responsáveis por mudanças significativas no contexto escolar. Crianças 

desde cedo mantém contato com estes, isso é fato e, não pode ser ignorado; cabe ao 

educador encarar a realidade e utilizá-los ao seu favor, como explicita Machado (2005, p. 

171) “A tecnologia, enquanto expressão teórico-prática da ciência configura atualmente 

uma agregação de interesses político-econômicos, um poder social”. 

A informação cotidiana é chave para o conhecimento, por isso deve ser 

inserida, ou seja, trabalhada, no contexto escolar, a partir de planos pedagógicos que 

contribuirão para desenvolver as habilidades tecnológicas, partindo da quebra de padrões, 

como afirma Prieto (2005, p.1): “As novas tecnologias, como a internet, forçam a 

adaptação ao meio e ambiente social... O uso das tecnologias digitais possibilita a 

transformação dos velhos paradigmas de educação, propiciando atividades pedagógicas 

inovadoras”.  

 
Além disso, o acesso à informação se torna estratégia básica para a relação 

entre os indivíduos, classes, nações. O acesso às transformações possibilita a ocupação de 

espaços que se tornam indispensáveis para o aperfeiçoamento intelectual, ela deve ser 

voltada para o pensar aberto e para a transmissão de saberes. 

 

Um postura fechada em si mesma, excluindo as contradições e/ou visão de 
conjunto, é inapropriada para a educação nos tempos atuais, posto que a missão 
do ensino não se esgota na transmissão do saber, mas uma cultura que nos 
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permita compreensão nossa condição e nos ajude a viver e que favoreça, ao 
mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre. (PIETRO, 2009, p.76). 

 

Partindo do pressuposto que "aprender é fazer" e as novas tecnologias da 

informação: a tv, os telefones, o computador , a internet, o correio eletrônico são utilizados 

como ferramentas cognitivas que podem facilitar a estruturação do trabalho, estas 

ferramentas viabilizam a descoberta, oferecendo condições propícias para a construção do 

conhecimento e da comunicação.  

 

O progresso tecnológico atua como facilitador no processo da 
comunicação. Hoje é possível processar, armazenar, recuperar e 
comunicar a informação  em qualquer formato sem a intervenção de 
fatores tais como, o tempo e o tamanho da informação. No atual ambiente 
de mudanças, informação é vital. Muito mais importante é a qualidade da 
informação. (CRUZ, 2009 p. 366). 
 

Observa-se também uma clara relação da tecnologia com a inclusão dos 

portadores de necessidades especiais; alunos com necessidades especiais podem se 

beneficiar dos recursos e meios tecnológicos; dessa forma, amplia-se ao acesso ao 

conhecimento. Contudo, ainda há muitos desafios no âmbito educacional, como nos 

explicita (Cunha p.1) ““ Um dos grandes desafios do educador é descobrir como usar as 

novas tecnologias como ferramenta para potencializar a transformação do aluno em agente 

do seu próprio desenvolvimento intelectual, afetivo e social.” 

A educação inclusiva visa conjugar igualdade e diferença, pois, como valores 

indissociáveis, a educação e a inclusão avançam em relação aos ideais de equidade formal 

e, procura contextualizar as circunstâncias históricas da produção de exclusão fora e dentro 

do ambiente escolar. 

 

2 Tecnologia, comunidade e escola: desafios  

 

A escola como instituição responsável por ditar um padrão educacional não 

deve excluir a comunidade do contexto atual, pois a educação está relacionada ao 

cotidiano, diferentemente do que se pensava antes, quando era apenas visualizada como 

única responsável por educar, faz-se urgente encarar a realidade educacional, observar o 

contexto social e ambiente extra-escolar. 
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1Informação: Le Coadic (2004) “informação é conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita 
(impressa ou numérica), oral ou audiovisual. 

Tecnologia é algo contextual, ou seja, ela está presente nas atividades diárias, 

desde a utilização dos produtos que são resultados de pesquisas, estudos e construções cuja 

finalidade é melhorar e facilitar a vida, a exemplo: dos meios de locomoção que usam a 

tecnologia, os veículos como meio de transporte, canetas, lousa, cd, pen drive, computador, 

TV e as suas utilidades. De acordo com Kenski (2007, p.27) “ O critério para identificação 

de novas tecnologias pode ser visto pela natureza técnica e pelas estratégias de apropriação 

e de uso”. 

Nota-se que a tecnologia é evolutiva, sempre está em transformação, ou seja, o 

equipamento rádio de ontem é o walkman de hoje; sendo uma tecnologia rejuvenescida; já 

quando se fala de novas tecnologias estamos a pensar em produtos provenientes da 

eletrônica, microeletrônica das telecomunicações. Ainda Kenski (2007, p.25), “ essas novas 

tecnologias caracterizam-se também por terem uma base imaterial, ou seja, não são 

tecnologias materializadas em máquinas e equipamentos. Seu principal espaço de ação é 

virtual e sua matéria-prima é a informação1.”  

O atual ambiente sócio-cultural do indivíduo é rodeado pela informática nas 

mais diversas situações do seu cotidiano. A educação e a escola, que visam à formação 

integral deste indivíduo, precisam explorar o melhor possível, esta ferramenta. Não há 

mais possibilidade de se ignorar a presença do computador na sociedade moderna. É 

necessário que se prepare o aluno, para cada vez mais conviver com a informatização, 

presente na sua rotina diária. 

Por outro lado, nas escolas o que se observa é a centralização do poder, 

todavia, todos os que são agentes participantes do processo: diretores, professores, alunos e 

pais podem construir juntos o Projeto Político Pedagógico e tomar decisões relevantes para 

a instituição escolar. Existe a burocracia do sistema escolar, o que pode ainda tornar mais 

difícil o acesso aos meios e as ferramentas relevantes ao processo de ensino-aprendizagem. 

A tecnologia às vezes é temida por alguns professores, por acharem que 

poderão ser substituídos, mas se deve compreender que é fundamental a relação professor e 

aluno como auxilio da tecnologia, ou seja, ao se utilizar, por exemplo TV, o computador, 

aparelho de som, estas ferramentas facilitarão o aprendizado.  

A tecnologia educacional, sabiamente, não se reduz à utilização de meios. 

Ela precisa, necessariamente, ser um instrumento mediador entre o 

homem e o mundo, o homem e a educação, servindo de mecanismo pelo 
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qual o educando se apropria de um saber redescobrindo e reconstruindo o 

conhecimento. (NISKIER 1993, P.11 apud NAPOLEÃO). 

A educação no mundo moderno traz consigo contradições e indagações acerca 

do sentido da escola para as novas gerações. Atualmente está relacionada às concepções e 

aspirações do mundo global e aos valores idealizados pelo mesmo. Desta maneira, 

podemos inferir que a escola é o reflexo do pensamento da sociedade em que ela está 

inserida e o ideal da sociedade moderna é corresponder aos anseios capitalistas. 
 

O professor enfrenta desafios contínuos, alguns antigos, a exemplo do bloqueio 

em relação ao uso da tecnologia, aperfeiçoamento e falta de preparo devido, como se pôde 

confirmar com o questionário aplicado aos professores entrevistados, muitos afirmaram a 

falta de conhecimento em relação à tecnologia e associam-na apenas ao uso de 

computadores, o que não é verdade, é algo mais amplo, desde o meio de locomoção 

utilizado pela comunidade para ir a escola, às mídias, máquinas, computadores etc. 

O educador consciente da relação tecnologia e educação deve priorizar a 

democratização do ensino e, com o ideal de inclusão, oportunizar acesso aos portadores de 

necessidades especiais aos jovens, adultos e idosos, pois, assim garantirá o papel social e 

comum, como nos explicita: 

 

São muitas as evidências que indicam, de forma clara e convincente, que 

é pela via de uma educação inclusiva e democrática que se poderá 

garantir que as novas tecnologias da informação e da comunicação 

cumpram seu papel social, gerando melhor qualidade de vida para o 

conjunto da população. (WAISELFISZ, 2007, p.08): 

 

Analisar os recursos disponíveis pelas novas tecnologias, tratar, captar, 

organizar, sistematizar, transmitir e manter sua conservação é necessário para obter suas 

informações com potencial utilização da comunidade, porque o papel das informações está 

presente na era informacional e para a escola do terceiro milênio.  

 

A escola do terceiro milênio deve, necessariamente, considerar o quanto 

o educando vive no mundo das imagens e como isto reflete de modo 

significativo no seu modo de ver e compreender a realidade, na sua 

organização, perspectiva, sensorial e cognitiva. Ao possibilitar a interação 
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com o que se vê e ouve, as novas tecnologias avançaram 

significativamente no processo educacional. (MORAIS, 2009 p.2) 

 

Outro desafio se refere à educação especial, em que a comunidade científica 

em particular, deve buscar formas de inclusão para pessoas especiais, possibilitando um 

amplo convívio social e escolar, o que diminui as condições de exclusão. Faz-se necessário 

que haja uma mudança na maneira de conceber o ensino e aprendizagem e 

consequentemente a prática pedagógica do professor. 

 

3 Interdisciplinaridade: novos paradigmas 

 

A exploração das potencialidades de uma ciência parte da interdisciplinaridade, 

ou seja, de princípios diversos. Segundo Jantsch (1995, p.14), “ a interdisciplinaridade é o 

princípio da máxima exploração das potencialidades de cada ciência, da compreensão dos 

seus limites, mas, acima de tudo, o principio da diversidade e da criatividade”. Nos 

explicita também Charlot ( 2005 p.64) “ ... devemos mobilizar simultaneamente, a 

psicologia, a sociologia a antropologia, e outras ciências humanas. Aqui há uma base de 

interdisciplinaridade, e não se pode entender a educação apenas a partir de uma disciplina”.  

A interdisciplinaridade como processo de integração de diversas disciplinas 

esta relacionada à educação e conhecimento, para tal, a partir da comunicação professor e 

aluno devem rever normas tradicionais; observam-se educadores modernos que possui 

atitude inovadora na construção do saber, entendem que podem aprender com o aluno e já 

age como condutor da tarefa. 

 

A fragmentação do conhecimento leva o homem a não ter domínio sobre 

o próprio conhecimento produzido, o que se supõe perigoso pelo fato de 

que o sujeito (pensante) também se supõe – não consegue ser mais o 

ordenador do caos que é o mundo (também suposição) especialmente o 

mundo do saber” (JANTSCH 1998, p.16) 

 

Atualmente, a interdisciplinaridade tem sido abraçada por grande parte dos 

educadores, visto que tal postura garante a construção do conhecimento de maneira global, 

porque rompe com as fronteiras das disciplinas, e nota-se também que apenas a integração 

dos conteúdos não seria satisfatório. Geralmente aplicada já nas séries iniciais do Ensino 
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Fundamental, os professores devem incentivar os alunos a construírem relações entre os 

diferentes conteúdos presentes nas diversas disciplinas do currículo. 

Outro dado importante é que a ação pedagógica através da interdisciplinaridade 

propicia a construção de uma escola participativa e decisiva na formação social do 

indivíduo, bem como uma prática coletiva e solidária na organização da escola. Um projeto 

interdisciplinar de educação deverá ser marcado por uma visão geral da educação, num 

sentido progressista e libertador adicionado às tecnologias.  

Os projetos nas instituições visitadas tem no seu contexto a 

interdisciplinaridade, por se tratar de alunos com necessidades especiais, o programa 

pedagógico é diferenciado, ou seja, através de atividades manuais e criatividade, os alunos 

são levados a raciocinar, nesse momento utilizam matemática, português, geografia e 

também a higiene quando aprenderem a cuidar da limpeza corporal. 

A educação se faz com diversos elementos não necessariamente apreendidos 

por uma lógica formal. Não dá para querer prender a realidade na sua íntegra dentro de um 

escopo teórico, porque, na educação, estão presentes aspectos que extrapolam a 

possibilidade de explicações racionais lineares. 

Por outro lado, a educação é um fenômeno concreto, inserido em determinado 

tempo e sociedade. É por isto que, para alguns, o papel do educacional se resume a formar 

o cidadão, um homem com conhecimentos suficientes para viver em um dado mundo. 

Outros acreditam que educar é formar um homem tecnológico, habilitado para exercer 

determinada atividade e para tal, a interdisciplinaridade é base e importante. 

 

4 Breve relato sobre o questionário aplicado nas instituições em Aracaju-SE. 

 

O Centro de Integração Raio de Sol, fundado em 04 de julho de 1999, situado à 

rua SD, s/n, Loteamento C, Jardim Santa Maria, Aracaju - Sergipe possui 35 funcionários, 

tem por objetivo principal proporcionar assistência social, desenvolver programas de 

amparo, adaptação, integração social, educação, habilitação, reabilitação, promoção de 

ações de saúde e capacitação profissional à comunidade carente e, pessoas portadoras de 

deficiências mentais, auditivas, múltiplas, autismo e crianças e adolescentes excluídos em 

situação de risco pessoal e social. 

Atualmente a instituição atende 351 pessoas entre crianças, jovens e 

adolescentes e adultos, para os quais são oferecidos atendimento psicológico, 
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fonoaudiólogo, musicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, 

ludoterapia, assistência social e educação especial. 

O estado físico é muito bom, arbóreo, ventilado e organizado, há salas 

equipadas para o atendimento aos alunos que necessitam de fisioterapia e atendimento 

psicológico; em outras salas acontecem atividades manuais, com auxílio de máquinas de 

costura adaptadas para os portadores de necessidades especiais, onde alunos e pais 

participam das oficinas, sob a orientação dos docentes confeccionam roupas, quadros e 

demais objetos, que são expostos e colocados à venda onde toda renda é revertida para a 

manutenção da instituição e alunos. 

A partir do ano de 2008, em parceria com a prefeitura de Aracaju, foram 

oferecidos transportes para a locomoção dos alunos, o que facilita o acesso ao centro, pois, 

há alunos de vários interiores do Estado, além disso, existe o Projeto Espaço Jovem, o qual 

oferece a inclusão digital e visa preparar  jovens e adultos para o mercado de trabalho. 

Por outro lado, não há participação direta dos pais com relação aos processos 

de ensino aprendizagem dos alunos, o que pode ser considerado subjetivo, porque 

indiretamente existe uma troca de experiências, ou seja, de maneira informal os pais e 

responsáveis interagem. 

Os professores afirmam que pretendem ver seus discentes participativos e 

envolvidos no mundo digital e com acesso as tecnologias, pois, elas facilitam e ampliam o 

universo das pessoas com limitações. 

A outra Instituição visitada, Escola 11 de Agosto,  situada a rua Gararu nº 185, 

bairro Getúlio Vargas, Aracaju, Sergipe, possui 45 funcionários, 107 alunos no ensino 

especial cujo objetivo é assistência  educacional a crianças portadores de necessidades 

especiais. 

Na instituição há poucos profissionais com habilidades para utilizar os 

equipamentos básicos, a exemplo: os microcomputadores e aparelho de DVD, conforme se 

observou por meio do questionário aplicado; o público alvo são alunos do ensino 

fundamental, portadores de necessidades especiais (auditivos e comportamentais). 

Quanto às tecnologias empregadas no processo de ensino, os alunos interagem 

a partir de discussões após assistirem os filmes e, as atividades desenvolvidas na sala de 

informática partem das necessidades dos alunos, servindo de suporte para facilitar o 

aprendizado. 
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Possui internet, laboratório, quadra poliesportiva e biblioteca; a inclusão digital 

faz parte da vida dos alunos e professores, por isso, buscam interagir no processo de ensino 

aprendizagem com a utilização de ferramentas tecnológicas, contudo, a estrutura  física é 

regular, com previsão de melhorias para realizar reformas no ambiente físico. 

Quanto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE fundada em 

1968 é integrada por pais e amigos de uma comunidade significativa de alunos portadores 

de necessidades especiais, conta para tanto com a colaboração da sociedade, do comercio, 

da indústria, dos profissionais liberais, dos políticos etc, de todos quantos acreditam, lutam 

pela causa da pessoa com deficiência.  

APAE da cidade de Aracaju situa-se num espaço físico é razoável, devido ser 

um prédio modesto e antigo, com15 salas, atende em torno de 223 crianças e adolescentes 

que contam com serviços de assistência social, odontologia, neuropediatria, terapia 

ocupacional, acompanhamento psicológico, fisioterapia e aulas com fonoaudióloga. Além 

de assistência pedagógica e oficinas, laboratório de informática onde oferece inclusão 

digital a comunidade local está em implementação o projeto de criação de um software, 

voltado para portadores de necessidades especiais.  

As dificuldades estão na ausência de alguns profissionais com habilidade para 

utilização das tecnologias, o que deve ser sanado com cursos de capacitação, conforme 

explicitou o professor . 

O acompanhamento é estendido também às famílias pois, o tratamento que se 

inicia na escola, deve ser continuado em casa e para isso a atenção dos pais e responsáveis, 

é um ponto extremamente importante, e através dos programa oferecidos pelo setor do 

serviço social, se observou a crescente participação da comunidade no ambiente escolar.  

A proposta pedagógica da APAE propõe o uso de um currículo heterogêneo, 

dividido em dois blocos, alunos da creche e do ensino fundamental, na busca de estudar as 

dificuldades e habilidades individuais dos alunos. Outro fator importante é a contribuição 

dos docentes a partir de suas pesquisas e trabalhos desenvolvidos, onde buscam trocar 

experiências e repensarem a inclusão. 

A partir da análise do questionário, compreende-se que a inclusão insuficiente 

das tecnologias propicia o aumento de populações excluídas, no que se refere a um 

conhecimento tecnológico básico, isso abrange e interfere também na qualidade do ensino 

fundamental do país. O acesso significativo a este, abrange muito mais do que meramente 

fornecer computadores e conexões à internet, pelo contrário, insere-se num conjunto de 
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fatores, abrangendo recursos materiais, relacionamentos físicos, digitais, humanos e 

sociais. 

 

5 Considerações Finais 

 

A utilização das antigas e novas tecnologias no ambiente escolar não é algo 

muito recente, deve ser repensada, adequando-se a atual realidade educacional; educadores 

funcionam como elo de equilíbrio e facilitador da aprendizagem dos alunos do ensino 

fundamental portadores ou não de necessidades especiais. 

Romper paradigmas é algo que demanda tempo, mas, refletir sobre as 

influências e contradições presentes na educação devido o advento da tecnologia já é um 

passo significativo; além disso, compreender e utilizar as ferramentas a favor da educação 

tornará os alunos críticos e questionadores, além de mostrar que a escola não deve ser 

isolada, ela faz parte de um contexto social. 

Infelizmente, na realidade brasileira, mesmo as escolas melhores equipadas 

com recursos tecnológicos estão muito longe da realidade dos países mais desenvolvidos. 

Entretanto, algumas mudanças comportamentais e na formação dos professores precisam ir 

sendo estabelecidas até para assegurar que, com criatividade e empenho, principalmente 

em relação aos alunos portadores de necessidades especiais, melhorias são visíveis e 

mesmo com poucos recursos conseguem mudar a realidade da sala de aula. 

É preciso caminhar em busca da inovação, porque é visível a necessidade da 

tecnologia no processo ensino aprendizagem. Além disso, há o ambiente escolar que sofre 

com a falta de recursos para atender às necessidades dos portadores de necessidades 

especiais, desde recursos humanos, ou seja, um maior quadro professores aptos treinados 

para esta realidade com acesso aos recursos materiais e estruturais. Muitas vezes, às 

crianças com deficiências são meras observadoras das atividades que outras crianças de sua 

classe estão realizando. 

Por outro lado, a constante revolução tecnológica que vivenciamos possibilitou 

a representação do mundo social. Diferentemente do que até então nos proporcionavam as 

telas da TV e do cinema, na tela do computador, mais que imagens, temos também a 

presença do texto escrito. Convivendo harmoniosamente ou não, texto e imagem coabitam 
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nas telas, exigindo assim, uma outra prática leitora para uma escrita que se apresenta em 

um outro suporte, conseqüentemente, em um outro tipo de livro, o que facilita o 

aperfeiçoamento da leitura. 

Nesse contexto, visualiza-se uma inclusão insuficiente, onde apenas inclui, sem 

realmente cumprir com o papel de atender às necessidades do alunos no ambiente escolar. 

Sabe-se que o processo de inclusão exige transformação da escola, porque acarreta na 

inserção de alunos com quaisquer necessidades, para tal cabe a escola adaptar-se e mudar. 

Na educação de qualquer cidadão no mundo atual, é fundamental que ele tenha 

noção, no que concerne à ciência e tecnologia, dos seus resultados, riscos, limitações, 

métodos de uso e também importância para facilitar o acesso ao ensino. 

Quanto as instituições visitadas, observa-se um crescente esforço, dedicação 

dos profissionais e pais para atender às necessidade dos alunos, o que possibilita uma 

evolução e crescente melhoria nas atividades, contudo, faltam recursos e investimentos por 

parte dos órgãos públicos. As verbas são insuficientes; as contribuições voluntárias e 

parcerias diminuem os problemas e carências, pois, fortalecem o brilhante trabalho, dessa 

forma, diminui a exclusão e possibilita o acesso ao conhecimento e desenvolvimentos das 

habilidades dos discentes. 
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