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Resumo Este artigo trata da importância quanto ao uso das Tecnologias da Informação e

comunicação (TIC) no contexto escolar. As TIC podem ser inseridas no ambiente escolar de várias

formas, pois as mesmas possuem diversos recursos disponíveis ao alcance de todos, inclusive dos

professores que ao utilizarem de forma adequada na sala de aula podem colaborar no processo de

ensino aprendizagem. O ambiente virtual também pode ser inserido nas aulas como recursos

pedagógicos que vão além dos muros escolares, auxiliando o desenvolvimento e produção do

conhecimento, bem como criando um ambiente mais agradável com mais interação, possibilitando

novas experiências e contribuindo no aprendizado dos alunos. Palavras chaves: ambiente virtual,

ensino aprendizagem, TIC. Resumen Este artículo trata sobre la importancia del uso de las

Tecnologías de la Información (TIC) y en el contexto escolar. Las TIC pueden estar en el entorno

de la escuela de muchas maneras debido a que poseen muchos recursos disponibles para todos,

incluyendo a los profesores a utilizar adecuadamente en el aula puede colaborar en la enseñanza y

el proceso de aprendizaje. El entorno virtual también se puede insertar en el aula como recursos

didácticos que van más allá de las paredes de la escuela, apoyando el desarrollo y la producción de

conocimiento, así como la creación de un entorno más agradable con una mayor interacción,

permitiendo nuevas experiencias y contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Palabras clave:

entorno virtual, la enseñanza y el aprendizaje, TIC.

Introdução O uso das tecnologias vem sendo cada vez mais constante em todos os lugares e no

contexto escolar não poderia ser diferente, muitas escolas já estão inserindo as novas tecnologias
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como ferramentas auxiliares no ensino. As tecnologias da informação e comunicação (TIC) vêm

ganhando espaço nas escolas e os professores estão criando ambientes virtuais que podem

contribuir no processo de ensino aprendizagem. As TIC’s têm muito a contribuir no ensino,

podendo ser inseridas de forma pedagógica que possa colaborar na construção do conhecimento,

além de trazer motivação e interação dos alunos na sala de aula, criando um ambiente agradável e

uma aula interessante. Para Piaget (1982), a aprendizagem é provocada por estímulos e/ou

situações, como a aula de um professor, por exemplo. O suporte para que esta aprendizagem

ocorra, no entanto, é o desenvolvimento natural do indivíduo. Assim, a aprendizagem é um

processo natural que acompanha o desenvolvimento humano e a escola tem o papel fundamental

de mediar e direcionar essa aprendizagem. Para que tal processo aconteça com sucesso, é

necessário o estabelecimento do interesse no aluno/aprendiz, ou seja, é preciso gerar uma

necessidade de aprendizagem como resultado de uma carência específica (SOARES, 2008). As TIC

têm um papel importante no contexto escolar e o professor é o mediador de conhecimentos, o uso

das TIC na sala de aula é uma boa alternativa para chamar a atenção dos alunos e fazer com que

ele aprenda de forma mais dinâmica, mas o uso dessas ferramentas tecnológicas não significa que

irá resolver todos os problemas de uma escola, apenas irá ajudar os professores a utilizar novos

meios que facilitem o aprendizado do aluno. A inserção desses recursos tecnológicos na escola não

é garantia de uma transformação efetiva e qualitativa nas práticas pedagógicas, mas pode

provocar profundas transformações na realidade educacional, desde que seu uso seja adequado

com uma prática que propicie a construção de conhecimento e não a sua mera transmissão (SEED,

2009). O uso das TIC no ensino de ciências pode possibilitar aos alunos novas aprendizagens,

novas experiências transformando o mundo ao seu redor, e expressando com mais facilidade suas

concepções. Os resultados explicitados em Martinho e Pombo (2009), por exemplo, mostram que o

uso das TIC no ensino de ciências proporciona um ambiente mais motivador, deixando os

discentes mais focados e empenhados, apresentando assim melhores resultados na aprendizagem.

Essas características demonstram que as aulas de ciências podem ser mais interessantes e, ao

assumir esse caráter lúdico, a integração das TIC ao cotidiano do ensino das ciências pode

contribuir para uma aprendizagem ainda mais efetiva. O objetivo deste trabalho é analisar como o

uso das TIC vem sendo utilizado na sala de aula e as transformações que ocorrem no contexto

escolar com o seu uso. O professor e o uso das TIC Utilizar as TIC no contexto escolar ainda é um

desfio para muitos professores, que vêm essas ferramentas como algo longe da sala de aula, e não

utilizam muitas vezes por medo, outras por não saberem usar, ou até mesmo por resistência ao

uso dessas tecnologias. As mudanças tecnológicas estão acontecendo rapidamente, e é preciso se

adaptar a elas, até mesmo os mais resistentes a essas mudanças. (PRESNKY, 2001), divide as

gerações em duas partes, a geração dos nativos digitais, que são aqueles que nascem na era

digital tecnológica e os imigrantes digitais, que são aqueles que tentam acompanhar as mudanças
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tecnológicas por terem nascido fora da era digital. Nesse sentido, é importante lembrar que a

escola vem passando por diversas mudanças e a maioria dos professores são imigrantes digitais,

que tem resistido a essa revolução tecnológica, muitas vezes não querem se adaptar e acabam

continuando com o ensino tradicional e com mais rigor. Essa resistência às mudanças nas crenças

dos professores só se rompe na medida em que começam a enxergar os benefícios para si mesmos

e quando dominam “o porquê” e “para que” utilizar as TIC (OLIVEIRA,2006). Para tanto, é

necessário promover a “alfabetização tecnológica do professor” (SAMPAIO E LEITE, 2003). Não

apenas ensinar como utilizar a tecnologia, mas como inseri-la de forma pedagógica na sala de

aula, como ferramenta auxiliar no processo do ensino. Entretanto, tem muitos professores que

estão investindo na formação continuada, afim de aprender e saber como utilizar de forma correta

as TIC dentro do ambiente escolar e como introduzir tais recursos para aprimorar os

conhecimentos, visando uma melhor compreensão e aprendizado dos alunos quanto aos conteúdos

abordados. A internet ou mesmo outras ferramentas tecnológicas, utilizadas pedagogicamente

pode despertar o interesse e atenção dos alunos pela busca do conhecimento. O professor como

mediador do conhecimento, precisa se adaptar as novas tecnologias e aos recursos digitais

disponíveis, para melhor construção do conhecimento tendo como principal objetivo o aprendizado

dos alunos. O professor precisa buscar uma formação ou preparação quanto ao uso das novas

tecnologias, para saber como utiliza-lás de forma adequada dentro do contexto escolar, para que

assim possam usar os recursos necessários desenvolvendo atividades, compartilhando

experiências e contribuindo na aprendizagem dos alunos e produção de conhecimentos dos

mesmos. Ambiente virtual no ensino A utilização de um ambiente virtual usado com criatividade

pode ser motivador e incentivador para que os alunos participem muito mais das aulas com

entusiasmo. Quando um professor dispõe de recursos tecnológicos a favor do

ensino-aprendizagem e sabe utilizar de maneira adequada, ele transforma tanto sua aula como o

ambiente em que está inserido, disponibilizando para os alunos propostas e conteúdos que vão

além da sala de aula. O professor pode utilizar várias ferramentas como o uso de blogs, facebook,

por exemplo, e muitas outras que fazem parte do cotidiano dos alunos, dessa forma irão

motivá-los a lerem um determinado conteúdo e se interessarem pela disciplina e assim

aprenderem com mais interação entre os colegas/professor Se o professor cria um blog, por

exemplo, para discutir determinado conteúdo, ele mostra novas possibilidades aos alunos de

participarem, comentarem, compartilharem e pesquisarem sobre aquele conteúdo, há maior

interação entre aluno/aluno e aluno/professor, já que todos podem contribuir, e o ambiente virtual

também faz com que os alunos mais tímidos possam se expressar e compartilhar com todos sua

concepção. O professor pode ir muito mais além, postando curiosidades sobre o conteúdo

abordado e propor aos alunos atividades que devem ser desenvolvidas através desse ambiente, e

outras atividades presenciais, despertando nos alunos motivação e até senso critico, induzindo à
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produção do conhecimento. A internet é um recurso fácil de usar e uma boa aliada no processo de

ensino, desde que o professor saiba inseri-la adequadamente no contexto escolar ou na própria

disciplina ministrada. Para SOUZA e FIGUEIRA (2010), o processo de elaboração desses ambientes

pode incorporar novas concepções nos processos formativos que ajudem a mudar a tradição na

construção do conhecimento, favorecendo a atitude reflexiva dos alunos em interação com o

professor, a troca de experiências e a colaboração entre o grupo. As tecnologias estão provocando

profundas mudanças em todas as dimensões da nossa vida. Elas vêm colaborando, sem dúvida,

para modificar o mundo. É possível criar usos diferenciados para as tecnologias. Nisso está o seu

encantamento, o seu poder de sedução, e o seu diferencial em sala de aula, uma vez que muitos

alunos já têm contato com computadores e com a internet fora da escola. (MORAN, 1995 apud

PEREIRA, 2009). Considerações Finais O uso das TIC pode melhorar o processo de ensino

aprendizagem, desde que essas ferramentas sejam inseridas pedagogicamente e de forma

adequada, elas podem transformar a sala de aula em um ambiente agradável e interessante, onde

os alunos se sintam bem. Existem inúmeras ferramentas, quando se trata do uso das tecnologias

que podem contribuir na educação transformando as aulas, com conteúdos muito mais

interessantes, onde os alunos passam não apenas a receber conhecimento, mas também a

produzi-lo, na internet os alunos passam a pesquisar, conhecer e participar, formando um grupo

com diferentes concepções, que compartilham idéias diferentes, é um processo que envolve troca

de conhecimentos, maior interação e até melhor compreensão do conteúdo.
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