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Resumo: O artigo tem como objetivo mostrar a importância da tecnologia como ferramenta útil no processo
de ensino-aprendizagem, trazendo uma discussão de práticas pedagógicas a partir das TICs nas escolas. Este
artigo é resultado de várias leituras de artigos, livros e textos que falam a respeito da importância do uso das
TICs na sala de aula, propostos durante os encontros de formação continuada do Projeto Matemática e Novas
Tecnologias em andamento em nossa instituição de ensino com o apoio do PIBID. Diante destas leituras
concluímos que a TICs por si só não resolverá o problema da educação no cenário brasileiro, mas sem dúvida
alguma é uma ferramenta tecnológico importantíssimo na educação atual e que se faz necessário o querer
aprender por parte dos docentes, novas ações e práticas, com todo o grupo escolar envolvido e comprometido
com essa nova realidade, não tão distante e possível.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Tecnologia. Prática pedagógica.

Abstract: The article aims to show the importance of technology as a useful tool in the teaching-learning
process, bringing a discussion of pedagogical practices from ICT in schools. This article is the result of several
readings of articles, books and texts that talk about the importance of using ICT in the classroom, proposed
during the meetings continued training of Mathematics and Information Technologies Project underway at our
institution. Given these readings conclude that ICT alone will not solve the problem of education in the
Brazilian scenario, but certainly is an important technological tool in education today and it is necessary to
want to learn by teachers, new actions and practices, with the whole school involved and committed group
with this new reality, and not so distant as possible.
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INTRODUÇÃO

Sabemos que os alunos mostram dificuldades para aprender determinadas disciplinas, é notório os diversos
motivos para essas dificuldades, mas nos atrevemos dizer que a falta de interesse de aprender as vezes tem
sido ocasionada pela falta de dinamismo do docente na hora de transmitir o conteúdo. Então
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perguntamo-nos: o uso desse ferramental tecnológico seria um caminho para tentar sanar essa dificuldade,
ou mesmo diminuir esse problema?

As novas tecnologias são ferramentas importantes para a escola atingir a modernidade. Contudo, o que se
constata é uma forte resistência em utilizá-las, aproveitá-las, dando mais sentido à aprendizagem.

Muita coisa tem mudado no cenário educacional, ao menos na forma de trabalhar os conteúdos. De fato não é
algo generalizado, mas aos poucos alguns tem se adaptado à mudança e consequentemente os resultados
tem tido bastante êxito.

Com a introdução das tecnologias na educação, temos visto aos poucos um maior interesse por parte dos
alunos em querer aprender. Isto também tem facilitado o trabalho do docente, pois essa também é a
intenção.

A utilização desses recursos tecnológicos nas escolas públicas é precária, o que as limitam continuar com as
mesmas práticas tradicionais não trazendo as mudanças esperadas com relação à época que estamos
vivendo. As disseminações das novas tecnologias, o uso inteligente do computador, estão sendo um desafio
às escolas, no sentido de ampliar as possibilidades do ensino. Muitas dessas resistências não partem somente
de um apoio de políticas públicas voltadas a essa necessidade, mas sim por parte de alguns professores, não
todos, ainda resistem por terem medo do novo, de saírem da sua zona de conforto, isso é ruim, pois como
salienta Llano e Adrián (2006) muitos desses novos alunos são considerados nativos digitais, porque já
nasceram e estão nascendo no meio da tecnologia ascendente.

O uso do computador, em bom nível e de forma correta, provoca transformações significativas nas escolas,
envolve professores e alunos em processos de estudo e pesquisas criativos, interessantes, colaborativos, pois
a ideia é que todos trabalhem juntos e interaja um com o outro, passando assim suas experiências, isso faz
parte da educação e aprendizagem. Cria-se um clima de ajuda, onde o professor adquire postura mais
democrática, como defende o nosso saudoso Paulo Freire (1996) em seu livro, Pedagogia da Autonomia,
dessa forma acredita-se que o professor passa a ser um orientador da aprendizagem. O aluno vai se sentindo
mais realizado, mais enquadrado no mundo em que vive. Vai se sentindo mais seguro na aprendizagem, à
medida que avança no conhecimento do uso do computador e o aplica às suas necessidades.

A tecnologia quando usada de forma correta e benéfica tem rendido bons frutos. Só que muitos professores
infelizmente não são e não estão preparados para enfrentar essa realidade urgente. Faz-se necessário que
esses adentrem neste novo campo, pois a demanda desse público é crescente.

As ferramentas tecnológicas sem dúvida alguma vem para auxiliar, facilitar e dar prazer às escolas, (alunos,
professores e demais) no processo de ensino aprendizagem. Mas para que o sucesso ocorra é preciso que
muitos professores se especializem nessa área e que a escola tenha suporte para tal procedimento. De fato
nada adiantará que o professor faça cursos, se torne apto do uso das ferramentas tecnológicas para fazer uso
delas na sala de aula, se a mesma não dispõe de nenhum recurso tecnológico.

As coisas devem ser feitas conforme as possibilidades de cada um. É o que define Miranda (2007). Muitos
defendem que o uso das TICs nas escolas facilitará e muito o processo de “aprendizagem” dos alunos, ou
seja, produzirá um efeito muito positivo, por ser algo que está na “moda”, e nas mãos dos alunos, quais são
considerados nativos digitais, com mencionado anteriormente.

Em contrapartida sabemos que o seu uso indevido pode provocar reações adversas muito perigosas. No
entanto é preciso acima de qualquer coisa, que o professor ao fazer uso dela, tenha seus objetivos bem
definidos mostrando os seus benefícios e malefícios.

Incluir para mudar proposta pedagógica dos professores

Algumas investigações realizadas a respeito das TICs já existente em algumas escolas e salas de aula, tem
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mostrado que de nada adiantará a introdução delas se não houver mudança nas antigas práticas de ensinar.

Sabemos que a educação é de suma importância para a vida em sociedade de qualquer ser humano e diante
das inovações tecnológicas a educação pode ser mais dinâmica, mais facilitada do que é, mas, a mudança
pode ocorrer ou não, vai depender do educador que estiver em sala de aula que aceite essas mudanças e
queira avançar junto com elas, não adianta aceitar e não mudar suas praticas pedagógicas, ou melhor,
dizendo, não sair da sua zona de conforto.

Em meio a essa nova era digital é preciso repensar certas práticas pedagógicas e adentrar no mundo da
tecnologia, até porque já existem inúmeros meios que facilita as aulas do professor e a ele cabe pesquisar,
estudar, saber e utilizar esse instrumental tecnológico.

Atualmente, um dos fatores que mais vem auxiliando o sistema de ensino e aprendizagem nas escolas e a
tecnologia, meio que transmite mais clareza nas ideias apresentadas.

Segundo PRADO (2003, p.1).

No entanto, diante deste novo cenário educacional, surge uma nova demanda para o
professor: saber como usar pedagogicamente as mídias. Com isso, o professor que,
confortavelmente desenvolvia sua ação pedagógica tal como havia sido preparado
durante a sua vida acadêmica e em sua experiência em sala de aula, se vê frente a
uma situação que implica novas aprendizagens e mudanças na prática pedagógica.

Com a inserção desse método nas escolas, surge então uma dúvida. Os professores possuem literária
informática para manusear melhor em sala de aula esse meio para fins pedagógicos?
Afinal, passaram grande parte da vida usando métodos tradicionais, priorizando conteúdos em lousa, impondo
conhecimento, etc. e de repente se veem em uma nova realidade, pesquisar com alunos, transmitir
conteúdos através de vidas e fatos, enfim, uma mudança quase que radical e essa mudança obriga o
professor a buscar conhecimento nessa área para extrair da melhor maneira, meios pedagógicos para uso da
tecnologia.

De fato, a educação deu um salto, muito importante na construção do conhecimento das aulas. Seria o uso
das TICs uma forma de prender a curiosidade deles, fazer com que eles busquem e interajam com os
conteúdos, as aulas tornam-se, assim mais interessantes, mais dinâmicas?
Com relação a isso, PRADO (2003, p.1) nos diz que:

Na perspectiva da integração, em se tratando, por exemplo, do uso pedagógico do
vídeo, a mediação do professor deve propiciar que as informações veiculadas por
esta mídia sejam interpretadas, ressignificadas e, possivelmente, representadas em
outras situações de aprendizagem (usando ou não os recursos da mídia), que
possibilitem ao aluno transformar as informações em conhecimento.

Nesse caso o professor no papel de orientador e mediador transmite um conteúdo através de um vídeo e ao
mesmo tempo instiga no aluno o poder de interpretação, uma forma de fazer com que ele autodesenvolva o
seu conhecimento diferentemente de conteúdo.

Sendo assim, é perceptível que a tecnologia quando aplicada para fins pedagógicos desenvolve uma maior
percepção do conhecimento devido a seu método instigador que desperta interesse e curiosidade, mostra
ângulos mais aprofundados de determinado assunto ou tema, enfim que encurta o caminho de transmissão
do conhecimento professor versus aluno.

As novas tecnologias são ferramentas importantes para a escola atingir a modernidade. Atualmente a
sociedade é marcada pela era digital e o conhecimento, em que as tecnologias assumem um papel muito
importante nas relações sociais e profissionais. As Tecnologias de Informação e Comunicação (Tics) provocou
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um grande impacto no espaço escolar e nas atividades docentes, onde surgiu a falta de proficiência que a
maioria dos professores manifesta no uso das tecnologias com relação às práticas docentes pedagógicas,
tendo como principais obstáculos a falta de formação e recursos.

Segundo Miranda (2007, p.45) “se o professor dominar estas novas ferramentas poderá apoiar os alunos a
explorar as potencialidades destes novos sistemas de tratamento e representação da informação”.

As tecnologias provocaram um impacto muito forte nas praticas docentes, pois exige grande capacidade de
adaptação do mesmo, está sempre em busca de novas formas de aprender e ensinar. Os professores
deveriam usar as ferramentas da informática como novos formalismos. Para tratar e representar a informação
implica-se primeiro que a linguagem escrita, a lógica das classes e das relações. Mas alguns professores não
possui “Literacia Informática” e não se esforça para fazer uma reflexão com relação a sua pratica docente e
acaba ficando no tradicionalismo, não usando as tecnologias no ato de ensinar e aprender na construção do
conhecimento para seus discentes.

Sabemos, pois que alterar estes aspectos não é tarefa fácil, se faz necessário esforço, persistência, empenho
e uma formação continuada. Tudo na educação deve nortear-se por atividades prazerosas. Não primar pela
competição, mas proporcionar a autoafirmação. O professor não pode se limitar a conteúdos
predeterminados, atender, antes, os anseios e as necessidades do aluno. Não deve adestrar, mas
preocupar-se com o aluno enquanto pessoa, caminhando em direção a novos paradigmas. O grande objetivo
do ensino-aprendizagem é descortinar possibilidades e não apenas aferir o rendimento cognitivo do aluno.

A formação tecnológica de nossos educando, deve ser feita de forma crítica e criativa, de modo que nem
sejam absorvidos pela cultura tecnológica como simples usuários desarraigados, nem fiquem excluídos por
serem incapazes de se inserir. A escola deve propor-se a viabilizar as tecnologias que contribua para
formação integral de seus educando, seus educadores e de toda a sua comunidade educativa através de um
projeto global de cultura tecnológica. Os usuários das tecnologias devem ser capacitados para abranger, os
aspectos do tipo cognitivo, aplicado, ético, social e atitudinal.

O novo Profissional da educação integrará melhor as tecnologias com a atividade, o humano e a ética. Será
um profissional mais criativo, experimentador, orientador de processos de aprendizagem. Pois não basta um
profissional que conheça a tecnologia, mas também seja capaz de transformar o espaço escolar, modificar e
inovar o processo de ensino e aprendizagem para que os alunos adquiram mais conhecimento e se insiram na
sociedade. A tecnologia tornou-se quesito obrigatório para as escolas que buscam estar em dia com os
avanços da comunicação e com os anseios de pais e alunos.

A escola hoje tem que acompanhar a evolução das tecnologias procurando vencer todos e quaisquer
obstáculos tentando acompanhar as inovações tecnológicas para conseguir formar pessoas participativas e
ativas no mundo em que vivemos.

Segundo Almeida, (2000c, p. 108):

Os alunos por crescerem em uma sociedade permeada de recursos tecnológicos,
são hábeis manipuladores da tecnologia e a dominam com maior rapidez e
desenvoltura que seus professores. Mesmo os alunos pertencentes a camadas
menos favorecidas têm contato com recursos tecnológicos na rua, na televisão,
etc., e sua percepção sobre tais recursos é diferente da percepção de uma pessoa
que cresceu numa época em que o convívio com a tecnologia era muito restrito.

.

Apesar de a tecnologia estar inclusa nas escolas, muitos dos professores não estão preparados para ensinar
seus alunos utilizando esta tecnologia, tanto no que se refere ao uso dos equipamentos quanto às diversas
potencialidades que o uso da informática possibilita na realização de atividades, interação com novos
conteúdos, que poderiam ajudar na sistematização de um real aprendizado, levando em conta interesses e
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curiosidades dos alunos. A produção de conhecimento com autonomia, com criatividade, com criticidade, e
espírito investigativo provoca a interpretação do conhecimento e não apenas a sua aceitação.

Portanto, na prática pedagógica o professor deve propor um estudo sistemático, uma investigação orientada,
para ultrapassar a visão de que o aluno é um objeto e torná-lo sujeito e produtor de seu próprio
conhecimento Para tanto é necessário que o professor dê ao seu aluno, além de autonomia, oportunidades de
trabalhar com conteúdos que o aluno se interessa e busca conhecer, nada mais natural nos tempos de hoje
que a informática seja um instrumento de pesquisa e um facilitador no processo de aprendizagem. Assim, se
faz necessário que a ação pedagógica dependa tanto do professor quanto do aluno respeitando suas
limitações e buscando o conhecer para além do uso da informática somente para acessar salas de bate-papos,
MSN, chats, Orkut e sim para uma aprendizagem significativa que ultrapassa fronteiras sem ao menos
precisar sair da sala de aula.

CONCLUSÃO

Para fazer uso de fato das TICs nas escolas, como uma ferramenta pedagógica presente e eficaz, tem que
haver o interesse de muitos setores, entre eles uma politica pública voltada realmente à implementação desse
recurso nas escolas públicas, não pensando como a “salvação” da educação no Brasil, mas como um novo
recurso qual facilitara a trabalho do professor e que chame a atenção dos alunos para que esse, os mais
interessados neste projeto venham ter prazer e querer “aprender”. O importante é que possamos
compreender que o uso dessas tecnologias não descarta o uso das tecnologias tradicionais, elas se completam
se unem afim de um único objetivo geral: aperfeiçoar o trabalho do educador resultando num nível maior de
aprendizagem. E esse pensamento tem fortalecido bastante as discussões sobre tecnologias nos nossos
encontros de capacitação continuada e vistas ao campo de estágio e pesquisa sob o Projeto Matemática e as
novas tecnologias com o apoio do PIBID- Programa Institucional de bolsa de iniciação à docência- que temos
defendido em nossa instituição, e tem nos proporcionado a vivencia em escolas públicas de nosso município
possibilitando uma leve mudança na formação continuada de nós futuros professores uma vez que temos
entrado em contato com a realidade que nos espera.
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