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Resumo

Neste artigo, buscou-se abordar a questão da evolução tecnológica da sociedade e seus reflexos no ambiente
escolar. Vivemos em uma era tecnológica, na qual temos acesso aos acontecimentos no mundo inteiro em
tempo real e, essa tecnologia, influencia diretamente na sociedade, bem como na educação. Em um mundo
tecnológico, integrar novas tecnologias à sala de aula ainda é pouco frequente e um desafio para docentes. A
possibilidade de uma integração das tecnologias à educação requer dos profissionais novas competências e
atitudes para criar e recriar estratégias e situações de aprendizagem que possam tornar-se significativas para
o aprendiz, sem perder de vista o foco da intencionalidade educacional. Neste sentido, surge um profundo
questionamento a respeito do aprender a aprender a integrar as tecnologias da informação de forma a
promover mudanças no modo de ensinar.
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Abstract

In this article, we sought to address the technological evolution of society and their reflections in the school
environment and their reflections with the students. We live in a technological age in which we have access to
events around the world in real time, this technology directly influences society and in education. In a
technological world, integrating new technologies into the classroom is still offbeat and challenging for
teachers. The possibility of integrating the technologies of professional education requires new skills and
attitudes to create and recreate strategies and learning situations that can become meaningful to the learner,
without losing sight of the educational focus of the intentionality. In this direction, a deep questioning about
learning to learn to integrate information technology in order to promote changes in teaching.

Keywords: Education. Technologies. Integration.

Introdução

A chegada das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na escola evidencia desafios e problemas
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vivenciados no interior da mesma, bem como, provoca alguns impactos nas práticas que ocorrem no cotidiano
da escola. Para entender tais problemas e superá-los é fundamental reconhecer as potencialidades das
tecnologias disponíveis e a realidade em que a escola se encontra inserida, identificando as características do
trabalho pedagógico que nela se realizam, de seu corpo docente e discente, de sua comunidade interna e
externa.

Esse reconhecimento favorece a incorporação de diferentes tecnologias (computador, Internet, TV, vídeo,
celular...) existentes na escola à prática pedagógica e a outras atividades escolares nas situações em que
possam trazer contribuições significativas. As tecnologias são utilizadas de acordo com os propósitos
educacionais e as estratégias mais adequadas para propiciar ao aluno a aprendizagem, não se tratando da
informatização do ensino, que reduz as tecnologias a meros instrumentos para instruir o aluno.

No processo de incorporação das tecnologias na escola, aprende-se a lidar com a diversidade, a abrangência e
a rapidez de acesso às informações, bem como novas possibilidades de comunicação e interação, o que
propicia novas formas de aprender, ensinar e produzir conhecimento.

Atualmente o meio em que vivemos está permeado pelo uso de técnicas e recursos tecnológicos, fazendo do
computador uma ferramenta que vem auxiliar o processo de ensino/aprendizagem nas questões do cotidiano
trazidas até a sala de aula. Mas faz-se necessário que os docentes e a escola como um todo assumam o
compromisso de questionar e discutir os aspectos da informática dentro da evolução da sociedade e,
consequentemente, dentro da escola. Diante dessa visão com relação às mudanças na sociedade e o novo
processo de ensino aprendizagem é necessário adaptar as TIC ao currículo escolar, para uma melhor
colaboração dentro de uma sala de aula, formando e qualificando os docentes para essa nova mudança da
sociedade marcada pelo aceleramento da tecnologia eletrônica, com atenção especial para a informática, o
computador e a Internet.

O uso pedagógico das mídias na escola: práticas inovadoras

Ao longo dos anos a mudança em torno da tecnologia aplicada na escola tem conseguido uma profundidade
veloz. Tendo em vista que a mesma tem mostrado grande importância no desenvolvimento da sociedade, é
necessário que a escola também se insira nessa revolução tecnológica, pois os alunos já fazem parte de uma
geração totalmente integrada ao mundo das mídias. Dessa forma faz-se necessária uma mudança na prática
do professor para que possa ofertar ao aluno uma educação apropriada para o uso consciente e reflexivo das
tecnologias.

O trabalho com a tecnologia exige do professor uma nova forma de educar, pois a revolução tecnológica
acontece independente de estar ou não em um planejamento da escola, pois os alunos que já convivem com
essa tecnologia inovadora em seu cotidiano já sentem a necessidade de que a escola desenvolva seu trabalho
partindo dela. Assmann (2005), afirma que:

As novas tecnologias da informação e da comunicação já não são meros
instrumentos no sentido técnico tradicional, mas feixes de propriedades ativas. É
algo tecnologicamente novo e diferente. As tecnologias tradicionais serviam como
instrumentos para aumentar o alcance dos sentidos (braço, visão, movimento, etc.).
As novas tecnologias ampliam o potencial cognitivo do ser humano (seu
cérebro/mente) e possibilitam mixagens cognitivas complexas e cooperativas.
(ASSMANN, 2005, p.18).

Com isso, é necessário que a visão que o professor tem sobre o uso das novas tecnologias em sala de aula
seja ampliada de forma significativa. Afinal, para eles não basta apenas utilizar mecanicamente as
ferramentas tecnológicas, mas sim, saber como usar e para que deve usar, buscando sempre identificar os
impactos que terão sobre a aprendizagem.
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Os desafios ao professor para o uso pedagógico da tecnologia

Não se trata mais de nos perguntarmos se devemos ou não introduzir as novas tecnologias da informação e
da comunicação no processo educativo. Já na década de 1980, educadores preocupados com a questão
consideraram inevitável que a informática invadisse a educação e a escola, assim como ela havia atingido
toda a sociedade (MONTEIRO & REZENDE, 1993). Atualmente, professores de várias áreas reagem de
maneira mais radical, reconhecendo que, se a educação e a escola não abrirem espaço para essas novas
linguagens, elas poderão ter seus espaços definitivamente comprometidos (KAWAMURA, 1998).

Sabemos, entretanto, que somente os meios não são capazes de trazer contribuições para a área educacional
e que eles são ineficientes se usados como o ingrediente mais importante do processo educativo, ou sem a
reflexão humana. Mesmo aqueles que defendem a tecnologia, proclamando apenas seus benefícios, deveriam
considerar que a tecnologia educacional deve adequar-se às necessidades de determinado projeto
político-pedagógico, colocando-se a serviço de seus objetivos e nunca os determinando.

Embora seja verdade que a tecnologia educacional não irá resolver os problemas da educação, que são de
natureza social, política, ideológica, econômica e cultural, essa constatação não nos pode deixar sem ação
frente à introdução das inovações tecnológicas no contexto educacional. Ainda é preciso continuar
pesquisando sobre o que as novas tecnologias têm a oferecer à educação, para que tenhamos condições de
formar uma visão crítica fundamentada sobre o seu uso.

A introdução de novas tecnologias na educação não implica necessariamente em realização de diferentes
práticas pedagógicas, pois podemos com elas apenas vestir o velho com roupa nova, como seria o caso dos
livros eletrônicos, tutoriais multimídia e cursos a distância disponíveis na Internet, que não incorporam nada
de novo no que se refere à concepção do processo de ensino aprendizagem. Dessa forma, as novas
tecnologias são usadas apenas como instrumento (PRETTO, 1996), o que tende a ser inócuo na educação se
não repensou os demais elementos envolvidos nesse processo. Nesses termos, “sua utilização acaba por
resultar quase sempre em aulas em vídeo iguais às da escola de hoje, ou a textos em microcomputadores,
interativos e auto instrutivos, mais limitados que os livros existentes nas estantes escolares” (KAWAMURA,
1998).

Acreditar, entretanto, que diferentes práticas pedagógicas implicam no uso de novas tecnologias, confiando à
tecnologia educacional a renovação da educação, seria uma visão extremamente tecnicista do processo
educativo. Para Dillon (1996), acreditar que qualquer nova tecnologia nos oferece os meios de resolver
nossos problemas educacionais é fazer parte da nova tecnocracia. Segundo ele, essa nova tecnocracia não é
muito diferente da velha tecnocracia das máquinas de ensinar de Skinner, mesmo que admitamos avanços
teóricos de lá para cá.

Adotar novas tecnologias não implica necessariamente em adotar novas práticas pedagógicas nem vice-versa,
aparentemente poderíamos dizer que não há relação entre essas duas instâncias. Entretanto, isso não é
necessariamente verdade, se considerarmos que o uso das novas tecnologias pode contribuir para novas
práticas pedagógicas desde que seja baseado em diferentes concepções de conhecimento, de aluno, de
professor, transformando uma série de elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem.

A escola tem-se mostrado resistente a mudanças, mesmo quando tenta incorporar meios inovadores. Em
muitos casos, “a presença nas escolas de equipamentos de vídeo ou informática obedece mais ao interesse
dos pais ou aos interesses comerciais de alguma empresa do que propriamente aos educacionais e didáticos”
(ALONSO, 1998).

Em projetos de informática educativa, por exemplo, laboratórios de informática são instalados, mas o
trabalho com o aluno é desenvolvido de forma desarticulada do projeto pedagógico da escola, sem o
questionamento sobre sua contribuição de ordem pedagógica e sociocultural, o que acaba resultando no
fracasso do projeto. (DEMO, 2007)
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É importante que a escola perceba que o valor instrumental “não está nos próprios meios, mas na maneira
como se integram na atividade didática, em como eles se inserem no desenvolvimento da ação” (ALONSO,
1998). Assim, um projeto de inovação tecnológica na educação deve gerar propostas comprometidas com as
finalidades educativas, assumindo como essencial o sentido transformador da prática pedagógica (CANDAU,
1991, MAGGIO 1997).

A incorporação das novas tecnologias da informação e da comunicação na educação tem consequências tanto
para a prática docente como para os processos de aprendizagem. Este trabalho restringiu-se ao exame de
algumas implicações, de ordem pedagógica, das inovações tecnológicas sobre a educação, portanto a uma
visão parcial da situação, na medida em que não foram discutidas as condições políticas e sociais que
estruturam as práticas escolares.

Mesmo sem o aprofundamento da questão político-social, não é difícil perceber que a tecnologia tem um
papel de destaque no momento social que estamos vivendo. O aluno de hoje, de todos os níveis de ensino,
com o acesso (maior ou menor) às novas tecnologias em seu cotidiano, começa a desempenhar um novo
papel no contexto escolar. Apresenta vantagens em relação ao aluno de dez anos atrás, porque traz para a
escola maior conhecimento factual e demonstra necessidades e expectativas mais objetivas quanto à sua
formação. Como resposta a essa realidade, é fundamental o questionamento da postura tradicional do
professor enquanto detentor do poder e do conhecimento, em total descompasso com as tendências atuais de
incorporação das novas tecnologias da informação e da comunicação na educação, segundo a perspectiva
construtivista.

Com a tecnologia a todo vapor, passamos a ter algumas alternativas interessantes para a dinâmica do ensino
nas escolas. A sala de aula que antes se resumia a alunos, professores, quadro, giz, mesas e cadeiras pode
agora contar com novos elementos de multimídia.

A internet é uma ferramenta que permite inúmeras possibilidades de tornar a didática mais envolvente e
assimilativa. Ela contém mecanismos que contribuem para captar a atenção do aluno de uma forma mais
aguda e consequentemente aumentar as chances de um aprendizado de sucesso. Compete às escolas e aos
profissionais da área usufruir desses avanços tecnológicos, visando melhorar cada vez mais o ensino do país.
Eles são os agentes de transmissão de conhecimento, é o dever deles estarem por dentro dessas novas
alternativas de complementar o ensino.

Obviamente o trabalho ortodoxo de ensino, à base de quadro e giz, continua com um grande valor. Mas, a
linguagem audiovisual, proporcionada pelas mídias, só vem a colaborar com os métodos pedagógicos.

Ambientes virtuais no processo de aprendizagem

A aprendizagem já é percebida como a interação entre os conhecimentos que o aluno já tem e os novos e
essa interação propiciará a construção de outros conhecimentos, por isso, a participação do aluno em sala de
aula durante as atividades apresenta um número maior de frequência quando existe alguma proposta de
interação entre o conteúdo e algum ambiente multimídia que leve o aluno a autoria, pois um ambiente virtual
que o estimule a construir seu conhecimento tem uma contribuição bem maior no processo de aprendizagem.

A pedagogia de projetos é uma oportunidade que a escola encontra para introduzir tecnologia na escola.
Esses projetos precisam de tempos maiores que os projetos escolares, precisam ser mais dinâmicos, criativos
e que leve o aluno a perfazer o trajeto da autoria, para não se tornar um mero repetidor de conhecimentos já
elaborados. Os projetos precisam conduzir cada aluno para coisas que ele precisa saber, proporcionando um
ambiente virtualmente interativo para que possa sentir-se estimulado a participar e criar. Os projetos atuais
apenas se preocupam em transmitir conteúdos disciplinares, transferir conhecimentos, mas isso não basta
para o aluno que está nas salas de aula, uma vez que ele possui competências que precisam ser
desenvolvidas. As competências serão melhores desenvolvidas se o aluno for estimulado a resolver problemas
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que os desafiem a buscar o conhecimento para resolvê-los, uma realidade problematizada na escola estimula
a busca pelo saber, pois ele utilizará esse conhecimento em situações reais do cotidiano.

Quando o professor percebe que os alunos estão mais motivados em aprender quando ele faz uso das
tecnologias em suas aulas, ele começa a compreender que sua prática ganha mais importância quando
possibilita a conquista da autonomia, daí seu papel ultrapassa os limites de mero reprodutor de
conhecimentos para produtor do saber. É necessário que no Projeto Político Pedagógico da escola esteja
expresso a informática como recurso fundamental no desenvolvimento dos projetos educacionais, assim, a
escola estará construindo seus objetivos pautados na inclusão da tecnologia em sala de aula.

O Ministério da Educação apresenta o programa Proinfo Integrado, onde o aluno recebe uma formação digital
e pode auxiliar o professor a introduzir as TIC na sala de aula. Neste programa, o aluno da rede pública
recebe formação sobre as TIC. A ideia inicial do programa é que o aluno se torne parceiro do professor na
integração das tecnologias na escola. O Ministério também tem projetos de formação do professor nos uso
das mídias, é necessário que busque o caminho para conduzir seu trabalho de forma que também o agrade,
só assim poderá ter uma prática comprometida com a aprendizagem e a inclusão.

Lecionar e aprender na era tecnológica

Trabalhar com as tecnologias (novas ou não) de forma interativa nas salas de aula requer a responsabilidade
de aperfeiçoar as compreensões de alunos sobre o mundo natural e cultural em que vivem. Faz-se necessário
o desenvolvimento contínuo de intercâmbios cumulativos desses alunos com dados e informações sobre o
mundo e a história de sua natureza, de sua cultura, posicionando-se e expressando-se, de modo significativo,
com os elementos observados, elaborados que serão melhor avaliados. Ao se trabalhar, adequadamente com
essas novas tecnologias, Kenski (1996) constata que a aprendizagem pode acontecer envolvendo o individuo
integralmente, ou seja, abarcando o emocional, o raciocínio, a imaginação, a intuição.

Essa é a parte visível da introdução de novas tecnologias na educação. A estrutura das salas de aula deverá
mudar como já mudaram em algumas instituições de ensino no Brasil e estão mudando em muitas regiões do
mundo. A implantação se inicia e continua com a criação de certa infra-estrutura tecnológica e de um
programa de utilização em que os professores sejam treinados operacionalmente, capacitados
metodologicamente e filosoficamente para a utilização dessas novas tecnologias na sua prática pedagógica.

O papel dos professores tem que mudar também, e os cursos superiores precisam preparar esses novos
docentes para não perderem o controle das tecnologias digitais que são requeridas ou se dispõem a usar em
suas salas de aulas. Os professores precisam aprender a manusear as novas tecnologias e ajudar os alunos a
aprender como manipulá-las e não se permitirem ser manipulados por elas. Mas para tanto, precisam usá-las
para educar, saber de sua existência, aproximar-se das mesmas, familiarizar-se com elas, apoderar-se de
suas potencialidades, e dominar sua eficiência e seu uso, criando novos saberes e novos usos, para poderem
estar, no domínio das mesmas e poderem orientar seus alunos a “lerem” e “escreverem” com elas.

Os professores não devem substituir as “velhas tecnologias” pelas “novas tecnologias”, mas sim, devem se
adequar das novas para aquilo que elas são únicas e resgatar os usos das velhas em organização com as
novas, isto é, usar cada uma naquilo que ela tem de peculiar e, portanto, melhor do que a outra. O uso e
influência das novas tecnologias devem servir ao docente não só em relação à sua atividade de ensino, mas
também na sua atividade de pesquisa continuada. E a pesquisa com as novas tecnologias tem características
diferentes que estão diretamente ligadas à procura da constante informação.

Os docentes devem construir e trabalhar em conjunto com seus alunos não só para ajudá-los a aumentar
capacidade, métodos, táticas para coletar e selecionar elementos, mas, especialmente, para ajudá-los a
desenvolver conceitos que serão o alicerce para a edificação de seus novos conhecimentos. Como descreve
Gadotti, o professor “deixará de ser um lecionador para ser um organizador do conhecimento e da
aprendizagem (...) um mediador do conhecimento, um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um
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cooperador, e, sobretudo, um organizador de aprendizagem” (GADOTTI, 2002).

Para finalizar estas ideias, não podemos deixar de destacar a importância de se repensar os métodos
docentes a partir de uma maior valorização da metodologia de interação e colaboração mútua que devem
estar presentes proporcionalmente na educação à distância quanto na educação presencial, escolha
metodológica tão discutida hoje em dia e que vem sendo exercitada por profissionais das áreas mais variadas
da educação. É muito inquietante como os professores estão se afastando dessas práticas alternativas,
apresentando, com isso, muita oposição e resistência.

A educação precisa repensar seus métodos curriculares e preparar seus docentes tanto para a apropriação
das novas tecnologias de informação e comunicação quanto para a prática da educação a distância que se vê
viabilizada.

Considerações Finais

Não podemos pensar que apenas introduzir a tecnologia na escola será a solução para problemas de
aprendizagem, de evasão ou de repetência. O que é importante frisar é que a educação precisa de mais uma
estratégia para aplicar na busca pela melhoria da educação e essa qualidade perpassa pela visão de integrar o
aluno ao contexto social em que ele vive.

Percebemos que não dá mais para o professor não fazer uso das tecnologias em sala de aula, porque essa
realidade já está presente na vida do aluno, como também na vida do professor. A escola precisa traçar
projetos que deem espaço para o uso da tecnologia, mas que esse espaço não sirva apenas para o manuseio
técnico dos instrumentos, mas que ele seja introduzido pedagogicamente para atingir o objetivo de construir
conhecimento e promover uma aprendizagem significativa e eficaz.

É fato que muitos professores sofrem por sentir medo de usar essa tecnologia. Medos construídos durante
muito tempo e que fazem parte de formações escolares e acadêmicas sem estrutura para introduzir a
temática tecnologia na educação. Sendo assim, detectada essa dificuldade nos professores, faz-se necessário
que ela seja resolvida através de várias estratégias que podem ser empregadas na formação desses
educadores para superação desse medo.

Os computadores, que estão cada vez mais presentes na sociedade, chegaram às escolas como recurso
importante para a modernização do sistema educacional. Dessa forma, a sua inserção no ensino é um
processo irreversível e a revolução tecnológica em curso, está se dando sem que os educadores possam
detê-la.

Diante disso, faz-se necessário um acompanhamento do impacto tecnológico sobre a educação escolar, com o
objetivo principal das melhorias da qualidade do ensino. As instituições de ensino encontram-se num contexto
de elevada pressão em relação aos avanços tecnológicos que, por um lado, lhes garantem melhores condições
didáticas e pedagógicas e, de outro, que ocasiona mudanças ambientais e tecnológicas de uma era da
modernidade. Assim, no atual contexto tecnológico em que o mundo se volta completamente para um
sistema dominado pela tecnologia, é necessário despertar-se para um modelo educacional que acompanhe
este sistema. Para isso, as escolas devem atender a um apelo de ampla abrangência mundial, onde é
indispensável o conhecimento teórico e prático desse processo global.

As novas tecnologias, junto com uma boa proposta pedagógica são de grande importância para a
aprendizagem, a partir do momento em que sejam vistas pelos profissionais da educação, como ferramentas,
mídias educacionais, podendo ser facilitadoras da aprendizagem, tornando-se mediadoras, por facilitarem ao
aluno construir seu próprio conhecimento, no qual o aluno passa ter papel ativo, buscando resolver suas
necessidades.

Os recursos tecnológicos, como instrumentos à disposição do professor e do aluno, constituem-se em valiosos
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agentes de mudanças para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Isto requer
professores bem formados com conhecimentos sólidos da didática e dos conteúdos, com desenvolvimento de
práticas pedagógicas que utilizem estas novas tecnologias como ferramenta que atendam às necessidades
individuais e coletivas, que estimulem a construção criativa e a capacidade de reflexão e que favoreçam o
desenvolvimento da capacidade intelectual e afetiva, levando a autonomia e à democracia participativa e
responsável.

Hoje, com todos os avanços, existe a necessidade de adequação, de abertura para o novo, a fim de tornar as
aulas mais atraentes, participativas e eficientes. A ideia não é abandonar o quadro negro, mas usar das novas
tecnologias em sala de aula.

Este artigo defende o uso da tecnologia na educação quando guiado pelas necessidades de alunos e
professores e, principalmente, quando calcado em abordagens teóricas sobre a natureza do conhecimento e
do processo de ensino-aprendizagem. A intenção não foi a de sugerir aos planejadores a adoção da
epistemologia construtivista no uso das novas tecnologias na educação, mas a de mostrar como é possível e
recomendável articular uma concepção de conhecimento e de aprendizagem a um projeto de inovação
tecnológica na educação.
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