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RESUMO

O advento de uma sociedade globalizada na qual é imprescindível que o indivíduo busque aprender a
aprender, caracterizada pela velocidade na geração e distribuição de informações, marcou as duas
últimas décadas. Adentrando o novo século, questões fundamentais como o acesso à informação, ao
conhecimento, a novas tecnologias, colocam-se como grandes desafios para a educação. A
introdução das TICs nas atividades escolares, principalmente em sala de aula, exige uma postura
gestora diferenciada para que não se tornem mais um instrumento de inovação sem utilização efetiva.
O presente estudo tem como objetivo geral discutir a utilização das tecnologias de informação e
comunicação (TICS) em uma escola pública, bem como a sua influência no aprendizado do aluno.
Visto que para atingir o objetivo geral será necessário utilizar os seguintes objetivos específicos:
conhecer os desafio enfrentados pela unidade de ensino objeto do estudo; apontar o crescimento e os
impactos advindos do uso dessa tecnologia; conhecer quais os desafios encontrados na Gestão de
Tecnologia de Informação. Foi desenvolvida uma pesquisa de revisão bibliográfica atrelada a um
estudo de caso realizada uma entrevista semiestruturada com os professores para perceber a visão
que os professores possuem das TICS. Pode-se inferir que o desenvolvimento de um trabalho
integrado é um caminho viável e promissor. Cabe ressaltar que as TIC’s adentraram o ambiente
educacional sem estarem vinculadas ao processo de ensino-aprendizagem sem possuir uma real
integração, visto que, as atividades desenvolvidas são vistas como atividades educacionais
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ABSTRACT

The advent of a globalized society in which it is imperative that the individual seeks to learn to learn,
characterized by speed in the generation and distribution of information, has marked the last two
decades. Entering the new century, fundamental questions such as access to information, knowledge,
and new technologies are posing great challenges for education. The introduction of ICTs in school
activities, especially in the classroom, requires a differentiated management position so that they do
not become an innovation tool without effective use. The present study has as general objective to
discuss the use of information and communication technologies (ICTs) in a public school, as well as
its influence on student learning. Whereas, in order to achieve the general objective, it will be
necessary to use the following specific objectives: to know the challenges faced by the teaching unit
of the study; to point out the growth and impacts arising from the use of this technology; know the
challenges found in Information Technology Management. A bibliographic review research was
developed, coupled with a case study, with a semi-structured interview with teachers to understand
the teachers&39; view of TICS. It can be inferred that the development of integrated work is a viable
and promising path. It should be noted that ICTs have entered the educational environment without
being linked to the teaching-learning process without having a real integration, since the activities
developed are seen as educational activities
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1 INTRODUÇÃO

Compreende-se que as escolas são ambientes onde são disseminados contínuos conhecimentos, nos
quais são inseridos projetos de pesquisas que visam melhorar a qualidade do ensino, e, por
conseguinte, a relação aluno/professor.

Em se tratando da inserção das tecnologias de informação e de comunicação (TICS) é correto afirmar
que a informação e a comunicação atingiram status de grande relevância para os gestores escolares e
professores, tendo em vista que, essa inserção configura um avanço na educação contemporânea,
permitindo que as escolas públicas possam acompanhar e compreender as novas demandas da
educação contemporânea que surgem atreladas as TICS.

Diante desse cenário o presente estudo lança uma questão a qual pretende-se dar uma resposta até o
final desse estudo. Será que as escolas púbicas estão preparadas para ver as TICS como facilitadora
no processo de ensino-aprendizagem?

O presente estudo tem como objetivo geral discutir a utilização das tecnologias de informação e
comunicação (TICS) em uma escola pública, bem como a sua influência no aprendizado do aluno.
Visto que para atingir o objetivo geral será necessário utilizar os seguintes objetivos específicos:
conhecer os desafio enfrentados pela unidade de ensino objeto do estudo; apontar o crescimento e os
impactos advindos do uso dessa tecnologia; conhecer quais os desafios encontrados na Gestão de
Tecnologia de Informação.

O presente estudo é relevante visto que servirá de balizador para outros acadêmicos, visto que, tende
a despertar o interesse para uma discussão que problematizasse os efeitos do avanço tecnológico na
aprendizagem do aluno, bem como tal mudança se daria na gestão escolar, tendo em vista que toda
mudança gera custos e mudanças no planejamento ou seja, no projeto pedagógico de ensino. Esse
estudo pretende mostrar o que temos de bom para esse tema, bem como os impactos que causa nas
unidades de ensino, de forma especial nas escolas públicas.

Para a implantação da TICS nas unidades escolares é de suma importância compreender quais são as
suas especificidades técnicas e seu potencial pedagógico. O uso das tecnologias de informação e
comunicação facilita o interesse dos alunos pelos conteúdos.

O presente estudo será realizado por intermédio de uma pesquisa de revisão bibliográfica atrelado
com o problema proposto. Terá uma abordagem qualitativa, visto que, fará uso de observação
participante do pesquisador, bem como será desenvolvida uma entrevista com os professores e
gestores da unidade de ensino em questão.

A pesquisa será qualitativo. O método de abordagem predominante em relação aos dados da pesquisa
será o método qualitativo. Esse modo serve para análise de dados formais e informais sobre o
ambiente estudado, utilizando-se dados documentais e observação, por exemplo. Richardson (2012)
ressalta que a abordagem qualitativa de um problema é justificada por ser uma forma adequada de
entender a natureza de um fenômeno social.

2 DESENVOLVIMENTO
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2.1 Gestão escolar

Para Menezes e Santos (2002) a gestão escolar pode ser definida como a expressão relacionada à
atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições
materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais dos
estabelecimentos de ensino orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos.

Atualmente pode-se observar o perfil do gestor da atualidade, e a partir dessa observação faz-se
necessário repensar alguns fundamentos na educação, bem como de iniciar conceitos sobre a
educação quebrando novos paradigmas, como relação à interdisciplinaridade, pedagogia de projetos,
temas geradores de pesquisa em sala de aula, uma construção do conhecimento e habilidades.
(AGUIAR, 2008)

A gestão escolar é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as diretrizes e políticas
educacionais públicas para a implementação de seu projeto político-pedagógico e compromissado
com os princípios da democracia e com os métodos que organizem e criem condições para um
ambiente educacional autónomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências), de
participação e compartilhamento (tomada de decisões conjunta e efetivação de resultados) e
autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações). (ALMEIDA E RUBIN,
2004)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394/96, trata da organização da
gestão escolar no art.12, firmando:

Art.12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do
seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua
proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e
financeiros; III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula
estabelecidas; IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada
docente; V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento; VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com a escola; VII - informar os pais e
responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre
a execução de sua proposta pedagógica. (BRASIL, LDBEN, 1996)

2.2 Cenários para a gestão escolar

No contexto da educação brasileira, tem sido dedicada muita atenção à gestão na educação que,
enquanto um conceito novo, que supera o enfoque limitado de administração, se assenta sobre a
mobilização dinâmica e coletiva do elemento humano, sua energia e competência, como condições
básicas e fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino e a transformação da própria
identidade da educação brasileira e de suas escolas, ainda carentes de liderança clara e competente,
de referencial teórico metodológico avançado de gestão, de uma perspectiva de superação efetiva das
dificuldades cotidianas, pela adoção de mecanismos e métodos estratégicos para a solução dos seus
problemas. (FERREIRA, 2006)

A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que objetiva promover a
organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais, humanas e tecnológicas
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necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino,
orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos educandos, de modo a torná-los capazes
de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia centrada no
conhecimento. (VIEIRA, 2003)

Entende-se, por efetiva, à proporção que ocorre a superação dos objetivos traçados, de acordo com as
necessidades de transformação socioeconômica e cultural, mediante a dinamização da competência
humana, sinergicamente organizada. Compete à gestão escolar estabelecer o direcionamento e a
mobilização capazes de sustentar e dinamizar acultura das escolas, de modo que sejam orientadas
para resultados, isto é, um modo de ser e de fazer caracterizado por ações conjuntas, associadas e
articuladas. (AGUIAR, 2008)

Sem esse enfoque, os esforços e gastos são realizados sem muito resultado, o que, no entanto, tem
acontecido na educação brasileira, uma vez que se tem adotado, até recentemente, a prática de buscar
soluções tópicas, localizadas e restritas, quando, de fato, os problemas da educação e da gestão
escolar são globais e estão inter-relacionados. Estes não se resolvem ora investindo em capacitação,
ora em melhoria de condições físicas e materiais, ora em tecnologias, etc. (FERREIRA, 2006)

É preciso agir conjuntamente em todas as frentes, pois todas estão inter-relacionadas. Tal cenário tem
motivado a elaboração de pesquisas relacionadas às novas formas de atuação do gestor escolar,
considerando que a escola é uma “organização sistêmica aberta” e o gestor um elemento poderoso na
relação ensino-aprendizagem, para tanto, Lück (2002) ressalta que: dessa forma, qualquer mudança
em qualquer dos elementos da escola produz mudanças nos outros elementos, mudança essa que
provoca novas mudanças no elemento iniciador, e assim sucessivamente.

A interinfluência será tanto mais forte quanto maior proximidade e relacionamento tiverem os
elementos. Essa interinfluência ocorre, quer tenhamos consciência dela ou não; e o entendimento de
como ela funciona na escola é sobremaneira importante, a fim de que esta possa exercer
equilibradamente sua função educativa. Além disso, a implementação de mudanças na escola tem
sofrido constantes resistências, porém, percebe-se que as demandas por transformações e quebras de
paradigmas passarão a ser intensas, tornando-se a tônica de uma sociedade em constante
desenvolvimento. (VIEIRA, 2003)

Uma postura crítica frente aos novos cenários para a gestão deverá somar-se a novas formas de
atuação no sistema escolar, que exigirá segundo Vieira (2003, p. 49) “uma cultura em constante
processo de auto-organização, um estado de experimentação, pesquisa e análise de novos processos
e, ao mesmo tempo, a consolidação via resolução consistente de problemas encontrados no
dia-a-dia”. As novas perspectivas para a educação requerem dos gestores e professores, segundo
Libâneo (2002, p. 28), no mínimo: (...) uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a
aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da
linguagem informacional, saber usar meios de comunicação e articular as aulas com as mídias e
multimídias.

2.3 O papel do gestor diante da inserção das novas tecnologias

O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da
conscientização da necessidade inclusão nos currículos escolares as habilidades e competências para
lidar com as novas tecnologias.
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No contexto educacional de conhecimento essas novas formas de ação pedagógica exige uma
abordagem diferente e direcionada em que os recursos tecnológicos não podem mais ser ignorados.
Daí o papel importante dos gestores escolares, em garantir a implementação desta prática pedagógica
possibilitando a escolar acompanhar os avanços tecnológicos.

Para Almeida & Alonso (2007) o gestor escolar é um professor responsável pelo funcionamento da
escola e pelo seu desempenho, em suma, é quem organiza, dirige e coordena todo o trabalho que se
realiza na escola, cuidando para que as ações em geral sejam dirigidas a objetivos educacionais
previamente estabelecidos pela comunidade escolar.

Em consonância com a inserção de novas tecnologias emerge uma nova visão sobre o papel do
gestor estar surgindo frente as novas tecnologias, em que, no decorrer da evolução da educação
possibilitou interações e necessidades nas atribuições do gestor lhes acrescentando novas atribuições.
Sendo assim o papel do gestor se tornou ainda mais fundamental para assegurar todos os objetivos
propostos pela escola, para permitir um trabalho educativo mais completo e bem orientado.

Embora esses objetivos só se mostrará uteis se houver uma definição clara de cada uma deles, bem
como, estabelecer objetivos específicos e um processo que assegure a sua complementaridade e
aplicabilidade de suas funções. (AGUIAR, 2008)

A partir desse contexto, surgem alguns problemas, pois, a organização funcional das escolas de hoje
não permite a pratica da participação e da democracia, pois estas estão invariavelmente destituídas de
espaço coletivo e democrático. Por essa razão, é necessário rever essa organização para permitir esta
prática de forma mais intensa e verdadeiramente eficaz.

Uma das formas de permitir esta interação democrática se faz presente na construção do PPP (Projeto
Político Pedagógico) em que, revela o poder de organização da escola assegurando a autonomia dada
pela legislação permitindo a todos da comunidade escolar participarem da construção deste
documento tão importante. A construção do Projeto Político Pedagógico ocorre em diferentes fases,
tendo por princípio político a ação coletiva a partir do diagnóstico da realidade da comunidade e da
escola, dos objetivos e metas a serem atingidos, bem como do referencial teórico a ser adotado.
(VIEIRA, 2003)

Nesse processo de inserção das novas tecnologias passou a ter uma gama de ações inerentes ao seu
dia a dia de trabalho, além das já tradicionais administrativas, absorvendo também os aspectos
pedagógicos, adequando-se aos avanços educacionais que ocorre simultaneamente com os
tecnológicos.

As tecnologias de informação e comunicação têm um papel de destaque atualmente, tendo em vista
que, o aluno de hoje, independentemente do nível de ensino em que se encontra, tem acesso às
tecnologias de informação e comunicação em seu cotidiano, e começa a desempenhar um novo papel
no contexto escolar, apresentando vantagens em relação aos alunos de dez anos atrás. Esse novo
educando traz para a escola maior conhecimento factual, do mundo globalizado e demonstra maiores
expectativas e objetivos quanto à sua formação.

O gestor tem um papel importante nesse processo de superação. Cabe ressaltar que as tecnologias
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exigem um trabalho cooperativo dos gestores, supervisores e professores, pois elas não regem as
ligações entre o aluno e a máquina. Devem-se nortear as suas formas de uso das principais
ferramentas, onde muitas delas não são fáceis e exigem tempo, trabalho em equipe e muita
experimentação. (FERREIRA,2006)

O gestor escolar exerce uma função bastante complexa, em que se podem distinguir pelo menos três
aspectos:

◦ autoridade escolar, é responsável por tudo que se passa na escola, muitas vezes representa a
própria escola;

◦ educador, participa das atividades de seu estabelecimento de ensino tendo papel fundamental
na formação dos alunos;

◦ administrador, compete ao diretor assegurar a organização e o planejamento dos esforços, além
de avaliar.

Uma grande preocupação do gestor está em incentivar e contribuir para que haja uma capacitação do
profissional da área de educação em relação às novas tecnologias, que deve ser uma constante, pois
estas mudam diariamente e a clientela atendida por cada escola, a cada ano letivo já chega inserida
nesta era tecnológica, apesar de às vezes, utilizar tais tecnologias de forma alienada, então. Cabe à
escola levar seus alunos ao nível de leitores, criadores e participantes críticos desta realidade. Para
isto, o bom preparo profissional é imprescindível. (AGUIAR, 2008)

Portanto, para a construção do conhecimento do educando atualmente, que está intimamente ligado
com a tecnologia por meio do acesso a informática, professores e núcleo gestor devem assumir o
papel de mediador e orientador.

O gestor escolar, atua como um líder, e é peça fundamental no processo de trabalho coletivo, pois
caberá a ele promover o clima de fraternidade, de respeito, de diálogo e de responsabilidade entre os
educadores e, este mesmo clima, deverá ser extensivo aos alunos. Estabelecer o permanente diálogo
entre a direção e todos os segmentos da escola é fundamental, pois neles repousa a possibilidade de
viabilizar um ensino de qualidade. é também um educador, portanto cabe a ele a ação de garantir a
execução da função educativa que é a razão primordial da escola.

Sendo assim, a direção procura dar subsídios educacionais para que se dê e se permita a formação de
alunos como sujeitos críticos e participativos em nossa sociedade, pois a finalidade da escola é a
busca de uma educação de qualidade, assegurando os objetivos que compõem o Projeto Político
Pedagógico da mesma, com o desenvolvendo de uma política que visa formar cidadãos preparados
para a vida.

O envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes segmentos da comunidade
escolar, na liderança do processo de inserção das novas tecnologias na escola em seus âmbitos
administrativo e pedagógico e, ainda, na criação de condições para a formação continuada e em
serviço dos seus profissionais, pode contribuir significativamente para os processos de transformação
da escola em um espaço articulador e produtor de conhecimentos compartilhados. (ALMEIDA E
RUBIM, 2004)

O uso efetivo da tecnologia nas escolas, especialmente nas salas de aula e no desenvolvimento de
ambientes virtuais de aprendizagem, é ainda um privilégio de alguns docentes e alunos. As variáveis
que parecem ter mais influência neste processo são múltiplas, como é percebido, sendo
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imprescindível a existência sólidas formações técnicas e pedagógicas dos professores bem como o
seu empenho pessoal são determinantes. (VIEIRA, 2003)

Com isso, as novas tecnologias devem ser utilizadas pelas escolas para contribuir com o processo de
ensino-aprendizagem dos alunos não com o intuito de distraí-los, e sim, partindo de objetivos
propostos que os levem a refletir e interagir de forma positiva a fim de intervir em nossa sociedade.

2.4 A tecnologia e a educação

Na educação, a tecnologia é ferramenta que, quando bem utilizada pelo professor, produz excelentes
resultados. Ela auxilia no planejamento de aulas mais dinâmicas, na aplicação de exercícios práticos,
tanto em sala de aula quanto fora dela, na ampliação do conhecimento de mundo e na geração de
autonomia por parte dos alunos.

De acordo com Kenski (2007) para que as tecnologias sejam capazes de provocar alterações no
contexto educativo é de suma importância que elas sejam compreendidas e incorporadas
pedagogicamente no âmbito escolar, ou seja, é preciso respeitar as especificidades do ensino e da
própria tecnologia para poder garantir que seu uso. Cabe ressaltar que mais importante que as
tecnologias e que os procedimentos pedagógicos, o que vai fazer diferença qualitativa é a capacidade
de adequação do processo educacional aos objetivos que nos levam ao encontro do desafio de
aprender.

Para Prado (2008), a melhor forma de ensinar é aquela que propicia aos alunos o desenvolvimento de
competências para lidar com as características da sociedade atual, que enfatiza a autonomia do aluno
para a busca de novas compreensões. Tendo em vista que, o uso da internet na escola pode
representar uma multiplicidade de recursos que podem ser utilizados em situações de aprendizagem,
e cita, os sites de busca como forma de auxiliar e incentivar o aluno a pesquisar e levantar dados.

O gestor escolar moderno tem a função de estimular o uso da tecnologia em sua escola, de estender
essa prática aos atos administrativos e pedagógicos e de ampliar seu alcance em benefício da
comunidade onde a escola está inserida. No entanto, para Lima (2007): “a criação de ambientes
informatizados na organização para apoio à gestão do conhecimento deverá considerar os processos
pelos quais são feitas as trocas de informação e a cultura de colaboração existente”.

Não há como promover mudanças sem o envolvimento e a sedução de todos os participantes em prol
do estabelecimento de uma cultura de colaboração. Não há como promover a colaboração sem o
diálogo e a troca de experiências entre professores, funcionários, pais, alunos, gestores e
comunidade.

A gestão para o uso de tecnologias visa a disseminação de informações, considerando a escola como
um sistema, um organismo vivo que aprende e que ensina, que muda à medida que passa por
conflitos, toma decisões e adquire novos conhecimentos. Para Lima (2007) pode-se dizer que a:
“apropriação da tecnologia pelas escolas é um processo de aprendizagem organizacional
caracterizado pela solução que seus atores dão a conflitos múltiplos. O conhecimento tecnológico
deve caminhar paralelamente à decisão do coletivo em utilizar os recursos à disposição”.

Cabe ao gestor escolar permitir e potencializar o processo de apropriação das Tecnologias de
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Informação e Comunicação – TICs por parte de todos os membros do processo educativo,
possibilitando, conforme ressalta Almeida e Rubin (2004):
“a criação de comunidades colaborativas de aprendizagem que privilegiam a construção do
conhecimento, a comunicação, a formação continuada e a gestão articulada entre as áreas
administrativa, pedagógica e informacional da escola”.
Só assim há uma relação profunda com o saber, que provoca mudanças na forma de atuação daqueles
que participam da rede colaborativa então estabelecida.

Entretanto, fazer com que as TICs sejam incorporadas na atuação de todos requer um trabalho
intenso de conscientização sobre sua importância, a começar pelo próprio gestor, que pode utilizá-la
no controle e organização dos atos administrativos e pedagógicos, obtendo subsídios para a tomada
de decisões, pois tem acesso fácil e amplo às informações.

A inserção das tecnologias na escola pode gerar resistência e rejeições quando mal trabalhada, mas
também pode provocar mudanças benéficas se for feita de maneira a envolver e motivar a todos para
a sua utilização eficaz, uma vez que para Almeida e Rubin (2004): “são as pessoas que utilizam os
espaços disponíveis na Web que concretizam a interação potencializada pela tecnologia, tecem redes
de significados e rompem com as paredes da sala de aula, integrando o ambiente escolar à
comunidade que cerca à sociedade da informação e a outros espaços produtores de conhecimento”.

Desta maneira, fica garantida não só a construção do conhecimento, mas também sua disseminação
nos mais diversos meios sociais e culturais, visando ao cumprimento dos objetivos educacionais de
natureza pedagógica. Pode-se dizer que não há incorporação efetiva das TICs na escola se não
houver uma revisão nos conceitos de ensinar e aprender, se não se promover uma ampla revisão nos
papéis assumidos por cada elemento que a compõe, se não viabilizarmos a aprendizagem autônoma e
significativa.

Os ambientes virtuais são fortes aliados da educação, pois desde a década de 80 quando apareceram
os vídeos cassete e até os dias de hoje com lousas eletrônicas, redes sociais, etc. A questão da
interação, acessibilidade e integração fazem parte das salas de aula. Essa evolução toda também
significa que para o professor acompanhar tudo isso é difícil, não ser só um simples usuário e
apresentar-se como um agente de interação entre as novas tecnologias e a educação e o aluno é uma
tarefa árdua, porém para preparar o aluno para os novos cenários tecnológicos é necessário que o
professor se atualize e mude suas ferramentas.

Atualmente percebe-se o quanto a tecnologia altera a sociedade, a cultura e até alterando a ordem do
conhecimento, mas é preciso salientar que esses acontecimentos já datam de várias décadas, sendo
assim verificamos que as TIC &769;s produzem transformações principalmente no encontro com as
práticas pedagógicas, onde temos novas linguagens através das mídias eletrônicas e digitais.
(WELDEL, 2008)

As mídias invadem hoje a casa de todos, não conhecê-las nos tornam pessoas isoladas na sociedade,
primeiro apareceram os televisores, rádios, DVDs, computadores, a internet, celulares e redes
sociais. Tal realidade chama a atenção dos jovens e muitas vezes parecem ser mais interessantes do
que estar em uma sala de aula com o velho giz e lousa verde. Mas mesmo diante deste quadro muitos
professores ainda resistem à quebra de paradigmas com aulas inovadoras, têm medo de que os
computadores possam substituí-los, quando na verdade são ferramentas essenciais para despertar o
interesse do aluno pelo aprendizado.
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Segundo Weldel (2008) o importante: “é que o professor possa desenvolver a capacidade dos alunos
para produzir e decodificar as mensagens dos meios de comunicação em massa.” Através do
aprendizado pelas mídias o aluno se sente parte da sociedade e integrado, uma vez que consegue
compreender de maneira mais fácil e reproduzir o que aprendeu através de outras ou das mesmas
ferramentas utilizando em outras aulas ou no dia-a-dia, isso eleva a autoestima do aluno e o anima a
continuar a participar das aulas.

As tecnologias não devem ser inseridas na escola apenas como exigência do mercado, mas como
parte dos projetos pedagógicos para conhecer as novas linguagens e trazer o novo mundo à realidade
do aluno.

Para Santos (2005):

Com o advento das tecnologias de informação, em especial a internet, foi
possível modificar a forma de acessar, recuperar e transmitir informações,
ocasionando um significativo aumento de novas metodologias e ferramentas
aplicadas ao ensino, estabelecendo assim, uma nova cultura, uma nova
realidade. (SANTOS, 2005).

A utilização das tecnologias não devem ser só estimuladas na sala de aula mas devem ir além dos
muros das escolas e universidades, pois se tem um rico material disponível na internet para pesquisa,
além dos acervos das bibliotecas virtuais disponibilizados, o professor deve utilizar tais recursos para
complementar a aula e facilitar o entendimento do alunos. A pesquisa deve ser estimulada, já que
agora com alguns clicks é possível ver uma nova geografia, conhecer culturas diferentes e novas
línguas sem sair da cadeira.

De acordo com Ferreira (2006) cabe ressaltar que cada escola tem uma situação concreta que
interfere no processo de gestão com tecnologias. Se atender a uma comunidade de classe alta ou de
periferia com os mesmos princípios pedagógicos, terá que adaptar o seu projeto de gestão à realidade
em que se insere. Na implantação de tecnologias, no ambiente escolar, o primeiro passo é garantir o
acesso para que as tecnologias cheguem à escola, que estejam fisicamente presentes ou que
professores, alunos e comunidade possam estar conectados.

Para Libâneo (2001) mesmo ainda distantes do ideal, observa-se avanços nos últimos anos na
informatização das escolas. Mas a demanda por novos laboratórios, por conexões mais rápidas, por
novos programas é incessante e isso deixa também amedrontado o gestor, porque não sabe se o
investimento vale a pena diante da rapidez com que surgem novas soluções ou atualizações
tecnológicas.

O segundo passo na gestão tecnológica é o domínio técnico. É a capacitação para saber usar, é a
destreza que se adquire com a prática. Se o professor só toca no computador uma vez por semana
demorará muito mais para dominá-lo do que se tivesse um computador sempre à sua disposição.

O terceiro passo é o do domínio pedagógico e gerencial, realizável com as tecnologias, para facilitar
o processo de aprendizagem, permitindo que alunos, professores e pais acessem mais facilmente as
informações pertinentes. Nessa etapa costuma-se utilizar as tecnologias como facilitação do que já
fazíamos antes. Por exemplo: se fazia a ficha de cada aluno manualmente, agora existe um programa
que automatiza o registro desse aluno e o acesso a essas informações a qualquer momento. É um
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avanço, mas ainda são feitas as mesmas coisas que antes, só de uma forma mais fácil.

O quarto passo é o das soluções inovadoras que seriam impossíveis sem essas novas tecnologias. No
exemplo anterior, com a internet, pode não só facilitar o registro do aluno, mas o acesso remoto, o
acesso do pai às notas dos alunos, a comunicação de alunos de várias escolas do mundo inteiro, a
integração telemática dos pais e da comunidade na escola ou da escola em várias comunidades.

A integração da gestão administrativa e pedagógica se faz de forma muito mais ampla com os
computadores conectados em redes. No contexto das mudanças que invadiram o cenário educacional
e, consequentemente, a gestão escolar, a formação continuada ganha progressiva importância, como
sinal de que o aprendizado deve assumir caráter permanente e dinâmico na vida dos profissionais de
qualquer organização humana.

A formação passa a ser vista como instrumento fundamental para o desenvolvimento de
competências, envolvendo valores, conhecimentos e habilidades para lidar com as mudanças
aceleradas, com contextos complexos, diversos e desiguais, para aprender a compartilhar decisões,
lidar com processos de participação e adaptar-se permanentemente às novas circunstâncias e
demandas institucionais (MACHADO, 1999).

Portanto, a passos lentos a tecnologia começa a adentrar os espaços educacionais na formação de
supervisores e inspetores escolares, na ação contextualizada nas experiências, conhecimentos e
práticas. E estes, por sua vez, têm a oportunidade de inserir a tecnologia em sua prática, revendo-a e
reelaborando-a, colocando essa prática como foco da própria formação.

O educador tem a tarefa de problematizar os conteúdos que a mídia e as tecnologias trazem para o
processo de ensino-aprendizagem. "Pela comunicação aberta e confiante desenvolvemos contínuos e
inesgotáveis processos de aprofundamento dos níveis de conhecimento pessoal, comunitário e
social” (MORAN, 2007, p.25).

Moran (2007) em seu estudo ressalta que ensinar utilizando a Internet pressupõe uma atitude do
professor diferente da convencional. Não cabe ao professor o papel de informar, pois a informação
está em inúmeros bancos de dados, em revistas, livros, textos, endereços de todo o mundo. O
professor é o coordenador do processo e sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, motivá-los para
a importância da matéria, mostrando entusiasmo, ligação da matéria com os interesses dos alunos,
com a totalidade da habilitação escolhida.

A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade e pelas possibilidades
inesgotáveis de pesquisa que oferece. Essa motivação aumenta se o professor a faz em um clima de
confiança, de abertura. Escolas podem ser equipadas com tecnologias e não terem o resultado
esperado na aprendizagem dos alunos, pois cada tecnologia tem sua especificidade e a aprendizagem
realizada com a mediação dessas tecnologias exige habilidades e domínios que a maioria dos alunos
e professores ainda não possui. (KENSKI, 2007)

Desta forma, os processos de interação e de comunicação têm papel fundamental na construção do
conhecimento. Diante de tal assertiva defende-se a gestão participativa, visto que, por intermédio
dela, busca criar estruturas descentralizadas em que se faz necessário à sobrevivência da escola, em
que o relacionamento cooperativo passa a ser uma ferramenta essencial para superar os conflitos
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internos nos processos de ensino e aprendizagem e as mudanças nas relações do trabalho. A
consciência individual e coletiva exige de seus gestores e demais pessoas da escola visão de
globalidade, isto é, saber o que sua tarefa significa na totalidade organizacional.

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Foi realizada uma entrevista semiestruturada com os professores de uma unidade de ensino no
município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

O estudo se trata de uma pesquisa qualitativa, visto que, a pesquisa qualitativa faz com que se tenha
uma compreensão dos fenômenos considerando a complexidade de elementos intrínsecos. Ao mesmo
tempo pode ser caracterizada como um estudo de caso por estudar fenômenos isolados na qual a
análise destes deve seguir de forma aprofundada e exaustiva, o que por conseguinte, levará a uma
compreensão dos fenômenos e/ou contestar algo que seja genérico.

Para Yin (2006) o estudo de caso baseia-se em uma investigação empírica nos casos em que se quer
saber &39;como&39; e &39;por que&39;, na qual o pesquisador não tenha o controle da situação.
Este método é baseado em três fases: planejamento, coleta e análise dos dados.

O estudo foi iniciado por intermédio de uma entrevista semiestruturada, que foi realizada com os
professores que atuam em uma escola estadual em Nossa Senhora do Socorro/SE. As questões
abordaram perguntas referentes ao: entendimento sobre tecnologias da informação aplicadas à
educação; a importância da utilização de TIC na educação; a utilização das TIC em sala de aula e
quais delas eram usadas e de que maneira.

Ao fazer um contraponto com o referencial a entrevista semiestruturada pode-se perceber a
concepção dos professores com relação às tecnologias da informação e da comunicação e verificar a
importância do uso destes para o aprendizado dos conteúdos de aula apontando, a partir dos
questionários dos sujeitos, uma série de categorias que nos possibilitou identificar tais concepções.

A estrutura da escola conta com um laboratório de informática com dez microcomputadores com
acesso à internet, uma biblioteca com livros, jornais e revistas, uma sala de recursos equipada com
dois computadores com acesso à internet, três salas com televisão e vídeo, uma quadra esportiva sem
cobertura, um equipamento Proinfo (similar a um microcomputador com projeção), um microfone
sem fio, duas caixas de som, um data show e três rádios com leitor de CD e USB.

Os professores das mais diversas disciplinas responderam a entrevista, e todos eles possuem curso de
nível superior e alguns deles possuem especialização. A maioria dos professores possuem mais de 10
anos de docência. Um ponto importante é que foram professores das mais variadas disciplinas, de um
universo de 25 professores, apenas 17 responderam a entrevista, o que permitiu fazer a análise sobre
como as TICS facilitam o ensino aprendizagem.

No que tange a questão da percepção e o conceito de TIC, os professores possuem um conceito
próprio nada formulado, visto que, eles se valem do cotidiano atrelado a vivencia na sala de aula,
bem como suas experiências de vida.

Em relação ao conceito de TICS um professor respondeu ser que são novas ferramentas que foram
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colocadas à disposição para o enriquecimento da metodologia pedagógica no ensino dos conteúdo.
Outro professor entende que as TICS são ferramentas que são equipamentos que podem ser
utilizados como ferramentas na prática pedagógica tais como: computador, DVD, tablets, celulares,
e-mails, câmeras digitais, microfones, dentre outros. O que corrobora com o conceito de Kenski
(2007), o qual diz que as TICS englobam a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro
humano conseguem criar. O autor ressalta que a tecnologia é um conjunto de conhecimentos e
princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento
em um determinado tipo de atividade.

Ao observar a amplitude do conceito em seu estudo Kenski (2007, p. 24) ressalta que dá-se o nome
de tecnologia “ao conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao
planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade”.

Por outro lado, existe a partir de conceitos midiáticos uma visão limitada sobre o que são as
tecnologias, segundo Kenski (2007), restringindo-as a meras máquinas que são utilizadas no
cotidiano, bem como respondeu um dos professores, tendo em vista, que vários professores chamam
de informática tudo que se realiza de trabalho no computador”, e a sala de informática é chamada de
salas de pesquisas”. Na resposta dos professores pode-se se perceber que a tecnologia é sinônimo de
máquina ou equipamento que estão disponíveis na escola.

O professor de artes define que a TIC é “uma rede de informações virtuais, as quais podem ser
acessadas em massa e por vezes comentadas de forma escrita pelo leitor” tal pensamento
aproxima-se do conceito de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) pois segundo Almeida
(2004) “relaciona-se à sistemas computacionais, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas
tecnologias de informação e comunicação”. Nestes ambientes pode-se utilizar diferentes tipos de
recursos na qual há interação dos objetos de aprendizagem com as pessoas que acessam seus
conteúdos, cabe ressaltar que esse ambiente vem crescendo vertiginosamente, passando a ser uma
excelente ferramenta educacional.

Ainda se tratando da percepção e conceito sobre a utilização das TIC, uma professora respondeu que
são tecnologias, instrumentos podem auxiliar no ensino, corroborando com o que foi dito pela
professor pode-se observar no estudo de Kenski (2007) afirma que a maioria das tecnologias são
auxiliares ao processo educativo tendo em vista que auxilia muito, principalmente na compreensão
dos conteúdos.

As tecnologias são utilizadas para que possa promover um aprendizado, induzindo assim, uma
mudança na forma de ensinar e aprender, para Kenski (2007), as TICS são vistas como uma nova
prática, um facilitador no ensino que contribui aos alunos desenvolver suas capacidades e enfatizar
na aprendizagem.

Em se tratando do conceito de novas tecnologias, cabe ressaltar que esse está ligado “aos processos e
produtos relacionados com os conhecimentos provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das
telecomunicações” (KENSKI, 2007, p.25) devido a constante modificação destes e por se utilizarem
de um meio virtual através da informação.

Diante do contexto tecnológico ou das novas tecnologias Kenski (2007) afirma que a educação tem o
papel de ensinar a respeito das tecnologias assim como citam: os professores são uníssonos ao
falarem que como os alunos estão suscetíveis a um grande número de informações cabe ao ambiente
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escolar, transformar essas informações em conhecimento, tendo em vista, que a correta utilização das
TICs pode potencializar a aprendizagem, ou, pelo menos criar melhores condições para a efetiva
aprendizagem ou ainda, desde que seja usado como uma ferramenta que auxilie o ensino, que seja
um apoio, um facilitador, que auxilie a explorar as potencialidades, capacidades dos alunos, criando
um ambiente que enfatize a aprendizagem.

Nesse novo modelo no qual emergiu a sociedade da informação, a escola deve servir de bússola para
navegar nesse mar do conhecimento, superando a visão utilitarista de só oferecer informações úteis
para a competitividade, para obter resultados.

Quando se refere que a escola deve servir de bússola quer dizer que é se ma importância que a escola
deva orientar, criticar quando necessário, principalmente as crianças e os jovens tendo em vista que
estão em fase de formação de caráter, na busca de informações que os façam crescer. (GADOTTI,
2008)

Percebe-se que Gadotti (2008) assim como Kenski (2007) e Fileno (2008) definem que a educação é
o meio pelo qual deve-se educar para que as tecnologias sejam utilizadas para a promoção de boas
práticas sociais. Uma das professoras da unidade alertou que pode ser perigoso no sentido de buscar
informações em sites desconhecidos, tendo em vista, que na busca pode-se receber respostas erradas
ou incompletas de escritores leigos, sobre assuntos que sejam extremamente importantes. Daí então a
ação do educador, em fazer o aprofundamento do assunto.

Um grupo de cinco professores afirmaram que a utilização de tecnologias se faz necessário porque
estão rodeados de recursos tecnológicos, os quais precisam ser feito o aperfeiçoamento, e seguem
afirmando, ser de suma importância que os educadores estejam sempre atualizados, pois a realidade
nos remonta as novas tecnologias.

Os professores acreditam que as TICS sejam um recurso de suma importância atualmente, tendo em
vista que estas auxiliam a tornar as aulas mais interessantes e significativas pedagogicamente, visto
que nesse novo contexto as pessoas vivem imersos na era digital da informática e não fazer uso
destes, o que muitas vezes torna as pessoas incapazes de ler e viver o mundo que está e volta, que
pode representar um retrocesso no tempo e na história, até mesmo a oportunidade de vivenciar novas
experiências, alçar voos diferentes e mais produtivos.

Perante o momento histórico é necessário que a escola não esteja aquém ou permaneça isolada com
suas tecnologias antigas e acompanhe o contexto vivenciado, atualmente se vive na era da
informática, que é um mundo informatizado”, a tecnologia atual é “muito importante, já que tudo o
que é necessário está em mãos, ou em qualquer lugar tudo o que se imaginar para pesquisar e se
informar até em celulares devido à facilidade, praticidade e rapidez de obter informação, os
conteúdos e imagens.

Em se tratando da utilização das TICs como recurso pedagógico” os professores foram uníssonos ao
afirmarem desenvolver seu trabalho utilizando-as como ferramenta no ato educativo, principalmente
através do uso dos computadores e seus softwares, buscando informação na internet em forma de
pesquisas e planejamento de aulas. A utilização de tecnologias em sala de aula é eficaz no processo
educativo, no qual a internet auxilia nesse processo.
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Os computadores devem ser utilizados com frequência para fazerem pesquisas e “computador com
acesso à internet. Os professores buscam selecionar tudo o que precisam para determinada aula,
mostram aos alunos, acabam fazendo a pesquisa junto com eles fazendo uso do laboratório de
informática, procurando programas online que facilitem o entendimento do conteúdo que vem sendo
trabalhado.

Para Moran (2000) o uso da internet modifica a forma de ensinar e aprender tanto em escolas
presencias quanto à distância, porém há dependência das tecnologias que estão disponíveis, a
quantidade de alunos e a duração e frequência das aulas, o que cabe ao professor planejar as aulas de
acordo com os conceitos a serem construídos, procuro usar recursos tecnológicos que temos na
escola.

Os recursos citados pelos professores foram: computador, internet, multimídia, software, google,
redes sociais, power point, youtube, 4shared, Word, slides, figuras, vídeos, leitura, pesquisa,
músicas, letras, quebra-cabeça, fotos (impressas ou virtuais), livros, revistas, jornais, “aula no
laboratório de informática.

A internet pode abrir caminhos para a utilização de jogos didáticos e através de materiais como
mapas, atlas, réguas, metros. Pesquisas na internet, jornais, livros, som (músicas), jogos pedagógicos,
câmera digital, TV/DVD (filmes e documentários). Apresentações em power point de conceitos
estudados, histórias digitalizadas ou não. Notícias (pasta da informação), cartazes, folders,
propagandas, etc.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que é cada vez mais difícil imaginar a vida sem as tecnologias da informação e
comunicação. Todas as nossas ações hoje são voltadas a essas novas ferramentas, visto que, os
indivíduos não conseguem ficar sem celular, acesso à internet, realizar transações bancárias, exames
clínicos e até mesmos nossa forma de trabalhos são inerentes a tecnologia.

Atualmente, as escolas necessitam assumir um ensino que tenha como base a aprendizagem ativa do
aluno com a ajuda pedagógica do professor, pois o ensino como sendo mero transmissor de
informações gera o acúmulo de conhecimentos. Como ressalta Paulo Freire ensinar não é só
transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.

Nesse viés a escola tem um papel de construtora de toda uma sociedade civil e organizada e deve se
adequar a esses avanços, possibilitando aos seus profissionais formação continuada, pois muitos
desses se sentem impotentes por não saberem utilizar esses recursos e acabem perdendo espaço.

Outrossim, acredita-se que só vale levar a tecnologia para a classe se ela estiver a serviço dos
conteúdos. Isso exclui, por exemplo, as apresentações em Power Point que apenas tornam as aulas
mais divertidas (ou não), os jogos de computador que só entretêm as crianças ou aqueles vídeos que
simplesmente cobrem buracos de um planejamento malfeito. Ao analisar o ponto de vista do
aprendizado, essas ferramentas devem colaborar para trabalhar conteúdos que muitas vezes nem
poderiam ser ensinados sem elas. E cabe ao professor buscar ferramentas que possibilite essa
aprendizado utilizando as novas tecnologias, como utilização de softwares educacionais voltados
para cada disciplina, disponíveis em sites especializados, trazendo com isso a aplicabilidade correta
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dessas ferramentas.

Infere-se que quando a escola descobre o potencial das TIC, e cotidianamente as colocam em uso
principalmente com o auxílio da internet se abre uma nova relação com a sabedoria, vivendo as
relações de comunicação compartilhada e a troca de sucessíveis informações com instituições de
mesmo interesse de conhecimento. Com essa abertura e vivenciando essa troca de saber e
experiências, potencializa a gestão escolar e como consequência a melhoria no interior da instituição
nas quais o ensino, a aprendizagem e a gestão assídua possam desenvolver em um procedimento de
colaboração com as divisões internas ou externas da esfera escolar.

Contudo somente as tecnologias não fazem por si só a mudança, sua implantação no dia-a-dia da
escola estabelece uma formação padrão e especifica de todos que passam a manipulá-la, de tal forma
que sejam todos capazes de identificar problemas e as necessidades que a escola contém, em relação
ao uso das tecnologias. Ao realizar a identificação, continua-se a procura por alternativas que lhes
permitam a modificação do fazer profissional, com base em procedimentos pautados em novos
modelos.

Esse tipo formação deixa ainda mais forte a função da gerência na gestão das TIC e na procura de
condições que possam ajudar na articulação do uso administrativo e pedagógico das tecnologias no
contexto escolar.

Outro ponto que pode ser destacado é o interesse das universidades investirem na formação de novos
profissionais aptos e capazes de usar as novas tecnologias e as mídias no cotidiano das salas de aula;
é importante evidenciar que é de responsabilidade da escola, ou secretarias de Educação dar
continuidade a formação do profissional enquanto ele for de jurisdição da instituição em que exerce a
docência. É função do gestor educacional buscar parcerias com instituições de ensino superior para
que possam ser sanadas as carências na formação do professor, tendo em vista, que a gestão escolar é
uma área considerada nova e que necessita de atualizações constantemente.
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