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RESUMO

O presente artigo busca mostrar a importância do uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC’S) no
cotidiano escolar do aluno, como auxílio no processo de ensino-aprendizagem, com base na pesquisa feita na
13ª GRE (Gerência Regional de Educação) fazendo um comparativo entre duas escolas de São Raimundo
Nonato-Pi, sendo as duas estaduais: Edith Nobre de Castro e a escola CEMTI Moderna (Centro de Ensino Médio
de Tempo Integral). A fim de concluirmos se as TIC’S realmente têm contribuído para o aumento no nível de
aprendizado e se os professores e/ou as escolas estão atendendo as necessidades dos alunos em relação ao
avanço das tecnologias como auxiliadora de ensino. E com isso identificar o que poderá estar impedindo uma
maior utilização e o avanço das TIC’S nessas escolas.
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Abstract

This article seeks to demonstrate the importance of the use of information and communication technologies
(ICTs) in everyday school life of the student, as an aid in teaching-learning process, based on research done in
the 13th GRE (manage regional education) making a comparison between two schools of St. Raimundo
Nonato-Pi, the two state: Edith Noble Castro and school CEMTI Modern (Center High School Full-Time). In order
to conclude whether the ICT&39;S actually have contributed to the increase in the level of learning and the
teachers and / or schools are meeting the needs of students in relation to the advancement of technologies as
teaching helper. And this was to identify what may be preventing the use and advancement of ICT’S in these
schools&39;S.
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INTRODUÇÃO

As tecnologias de informação e comunicação (TIC’S) constituem atualmente uma das melhores e maiores
formas de transmissão de conhecimentos, por ser um instrumento mais prático e possibilitador de um amplo
acesso.[1]Está sendo atualmente explorado cada vez mais pelos professores, como forma de facilitar o
entendimento de seus conteúdos, sendo assim, um forte elemento valorizador das práticas pedagógicas. As tic’s
tem um papel muito importante para a escola, pois segundo GRAÇA (2007) elas têm.

“Novos objetivos para a educação que emergem uma sociedade de informação e da
necessidade de exercer uma cidadania participativa critica e interveniente [...], novas
vivências e práticas escolares, através do desenvolvimento de interfaces entre escolas
e instituições, e novas investigações cientificas [...]”.
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Portanto, sabe-se que o uso das tic’s tem favorecido o ensino, quebrando alguns obstáculos e permitindo um
maior acesso a informações, pois os alunos por meio desse sistema são capazes de ampliar seus conhecimentos.

“Em um mundo cada vez mais globalizado, utilizar as novas tecnologias de forma integrada ao projeto
pedagógico é uma maneira de se aproximar da geração que está nos bancos escolares.” (ALMEIDA, 2014). Pois,
de fato, as tecnologias têm entrado e vêm entrando cada dia mais na rotina da maioria da população, sendo
explorada de diversas maneiras. Com isso, o professor fez-se necessário, como forma de inovação, levar o
“virtual” também à sala de aula, para que com isso os alunos pudessem se manter interessados e focados na
aula.

No entanto, o ensino diferenciado com métodos novos é ainda pouco praticado pelos professores, e infelizmente
os avanços tecnológicos não são ainda realidade de todos. Sabe-se, das dificuldades que os professores
enfrentam para se manterem sempre atualizado das novas tecnologias e isso tem sido um grande problema que
muitas escolas ainda enfrentam e que consequentemente tem dificultado um acesso mais amplo aos alunos.
Contudo, é missão do professor “buscar alternativas viáveis para fazer desaparecer o desinteresse dos alunos
que não querem se envolver e participar dos projetos implantados pela escola.” (ALCÂNTARA, 2012).

Segundo FRIEDMANN (1996)

“[...] Para uma aprendizagem significativa, deve ser oferecido aos alunos uma
quantidade diversificada de tarefas e, para isso, o professor deve conhecer muitas
técnicas e recursos, se mantendo entendedor de metodologias diferenciadas”.

Muitas escolas disponibilizam os aparelhos tecnológicos, dão todo o apoio e suporte para que as tecnologias
sejam inseridas no cotidiano do aluno, mas alguns professores não contribuem e nem se esforçam para
aprender a manuseá-los, ou também o contrário, em que os professores são capacitados para darem excelentes
aulas com métodos novos e não tem oportunidades, por a escola não disponibilizar os equipamentos
necessários, pois, assim como é dever do professor buscar capacitação de renovação, a escola, por sua vez deve
acompanhar o ritmo de mudança, para atender as exigências da modernidade. Elas têm o papel de dispor os
equipamentos necessários para o aumento da socialização e uso das novas tecnologias.

Portanto, as tecnologias devem sim ser exploradas e “precisa estar à mão para a produção de conhecimento dos
alunos à medida que surja a necessidade” (ALMEIDA, MARIA ELIZABETH BIANCONCINI, 2014). É direito do
aluno ter acesso as tic’s, como forma de auxilio na aprendizagem, além de ser uma necessidade real é um modo
de inserção dos indivíduos no mundo letrado e digital.( COSTA, FRANCISCO IVANILSON , 2010)

De acordo com COSTA, FERNANDO ALBUQUERQUE, (2011).

“As TIC’S desempenham um papel central na sociedade contemporânea e que as
formas de comunicação, de acesso à informação e de produção de conhecimento que
elas propiciam não só fazem parte dos referentes culturais jovens de hoje, como nelas
reside um elevado potencial para a promoção do desenvolvimento global dos
indivíduos, da sociedade e, bem assim, da missão nuclear da própria escola.”

Por isso, o intuito principal do presente artigo é fazer um levantamento sobre o nível de como as tic’s tem sido
desenvolvidas em duas escolas da cidade de São Raimundo Nonato, uma cidade situada no sudeste do Piauí,
sendo trabalhado em forma de pesquisa, comparando uma escola com a outra, a fim de concluirmos se as tic’s
realmente têm contribuído para o aumento no nível de aprendizado e se os professores e/ou as escolas estão
atendendo as necessidades dos alunos em relação ao avanço das tecnologias como auxiliadora de ensino e se
for o caso, descobrirmos o que poderá estar impedindo o maior acesso das tics nessas escolas. Pois, muitas
escolas principalmente as escolas de cidades pequenas ainda não usufruem dos benefícios das tecnologias,
permanecendo o ensino tradicional, sem avanços e melhores formas e métodos de ensino-aprendizagem, e isso
precisa ser estudado para que se passe a ter entendimento de onde surge esse problema, se é falta de
capacitação e interesse do professor, ou se é decorrente a pouca assistência das escolas.
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2.O Uso das TIC’S no Processo de Ensino-Aprendizagem

Não é de hoje que as tic’s têm entrado no dia a dia das pessoas, porém, não faz muito tempo que ela se tornou
um dos maiores aliados da educação, têm sido desenvolvida e explorada como forma de ampliar o
conhecimento do aluno, permitindo-o a se conectar sempre nos assuntos mais variados. É um recurso que ajuda
os alunos para uma maior assimilação de conteúdos, pois possui vários programas capazes de despertar o
interesse do aluno, com métodos diferenciados e inovadores, que estimulam os mesmos.

Apesar deste grande avanço, sabe-se que as práticas de ensino apresentam-se defasadas. Um dos fatores que
contribui para esta situação é a percepção de uma dificuldade da parte dos educadores em buscar alternativas
para diversificar suas aulas e utilizar os recursos disponíveis. (LANGBECKER, T.B 2011). No entanto, essa é uma
realidade encontrada em diversas escolas públicas, que pouco utilizam as tecnologias como forma de
aprendizado. Contudo, o aluno precisa se beneficiar desses meios de acesso mais propícios e facilitores de
aprendizagem, pois as tecnologias tem um papel importante na geração de conhecimento quando bem utilizada,
sendo consideradas como recursos pedagógicos que permitem ao aluno acompanhar o conteúdo de acordo com
o seu próprio ritmo, acessando as informações diversas impostas.

As tecnologias podem aumentar consideravelmente o nível de aprendizagem do aluno, pois através dela, ele
pode se tornar um ser mais pensante e poderá aprender novas formas de organizar ideias e transmiti-las
quando necessário. “Assim as novas tecnologias vieram para diminuir empecilhos que impedem o progresso do
indivíduo, melhorando seu desempenho com ferramentas eficazes condicionando uma qualidade e agilidade,
garantindo uma maior aplicabilidade” (ALCÂNTARA, 2012).

É inegável que o conhecimento e a utilização das tecnologias de informação e comunicação provocam grande
mudança no indivíduo, bem como, na sua forma de se expressar, pensar, agir, trabalhar e estudar. “Os recursos
atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a internet, a telemática, traz novas formas de ler, de
escrever e, portanto, de pensar e agir” (FRÓES apud LOPES 2013). Sendo assim, Segundo FRÓES apud LOPES
(2013).

“o simples uso de um editor de textos mostra como alguém pode registrar seu
pensamento de forma distinta daquela do texto manuscrito ou mesmo datilografado,
provocando no individuo uma forma diferente de ler e interpretar o que escreve, forma
esta que se associa, ora como causa, ora como consequência, a um pensar diferente.”

Tendo em vista as mudanças ocorrentes devido à dependência da tecnologia, as escolas têm que,
necessariamente, desempenhar um papel mais ativo em relação à educação tecnológica, bem como na inclusão
e alfabetização digital, de acordo com BORBA (2001) apud LOPES (2013)

“o acesso à informática deve ser visto como um direito e, portanto, nas escolas
públicas e particulares o estudante deve poder usufruir de uma educação que no
momento atual inclua, no mínimo, uma alfabetização tecnológica”.

Por isso, torna-se importante para o aluno à disponibilidade das tic’s na escola, e um maior domínio do
professor nas tecnologias, pois “o professor precisa ter um papel ativo na integração das tic’s junto aos alunos,
e as escolas devem iniciar um esforço para melhorar a qualidade do ensino através da qualificação de seus
profissionais, na utilização das tecnologias” (BRANQUINHO, 2009) para que com isso possa possibilitar um
maior nível de conhecimento.

METODOLOGIA

Foi dividida em duas etapas:

• Observação das Escolas
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Como forma de coleta de dados, foram observadas duas escolas de São Raimundo Nonato-Pi, sendo as duas
estaduais, funcionando todos os dias o ensino médio. As escolas: Edith Nobre de Castro, localizada no bairro
Aldeia, com o total de 599 alunos, e a escola CEMTI Moderna (Centro de Ensino Médio de Tempo Integral)
localizada na Rua Aniceto Cavalcante com 309 alunos.

• Entrevista com Funcionários da 13ª GRE de São Raimundo Nonato

Foram entrevistados funcionários da Gerência Regional de Educação, a fim de coletarmos os seguintes dados:

i. O nível de acesso dos alunos as tic’s;
ii. A contribuição das tic’s no rendimento escolar do aluno;
iii. Qual das duas escolas possui o maior nível de aprendizagem;
iv. E o que poderá estar impedindo um maior nível de acesso dos alunos às tics.

Pretendemos com as respostas dessas questões, como já foi introduzido, entendermos como as tecnologias
estão inseridas nessas escolas e se, de fato há aumento no nível de aprendizado e se há, portanto, colaboração
por parte dos professores e das escolas, no que se refere a socialização e aumento de acesso e o que
possivelmente não está contribuindo para um maior nível de acesso das mesmas e como forma de comparação
de uma com outra, concluirmos se a escola que mais faz uso das tics possui realmente um maior nível de
aprendizagem.

4.RESULTADOS

1. Tabela

Nível de Acesso das Tics
CEMTI 80%
Edith Nobre de Castro 45%

2. Tabela

Contribuição das Tics no Rendimento Escolar
CEMTI 85%
Edith Nobre de Castro 50%

3. Tabela

Maior Nível de Aprendizagem
CEMTI X
Edith Nobre de Castro

4. Tabela

O que impede um maior acesso dos alunos as tics?

Falta de interesse e/ ou capacitação do
professor 80%

Disponibilização de recursos por parte da
escola 20%
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De acordo com a tabela 1, nota-se que a escola CEMTI, faz bastante uso das tics, ao contrário da escola Edith
Nobre, que mesmo fazendo parte da mesma cidade e sendo estadual e atender também o ensino médio, ainda
sofre uma carência dos recursos tecnológicos.

Na tabela 2, percebe-se que as tic’s realmente têm influenciado e vêm influenciando o processo de
ensino-aprendizagem, dando um maior suporte ao aluno no seu rendimento escolar.

Na tabela 3, confirma que os alunos que fazem mais uso das tics, tendem a aumentar o seu nível de
aprendizagem, possuindo assim, um maior desenvolvimento escolar.

E por fim, na tabela 4, destaca os dois principais influenciadores do uso das tics, que são os professores e as
escolas.

Em sumo, foi observado que as tic’s não estão sendo bem desenvolvidas na escola Edith Nobre, por falta de
interesse dos professores e capacitação e/ ou especialização dos mesmos, pois segundo os funcionários
entrevistados, as escolas estão oferecendo e dando todo o suporte, com computadores, laboratórios de
informática, data show, etc. Foi citado por um deles que todos os professores receberam do governo um tablete
como suporte de renovação de aulas e muitos deles permanecem inutilizados, ou seja, os professores não
sabem manuseá-los. Com isso, nota-se, que o pouco desenvolvimento escolar, continua sendo por parte do
professor.

5.CONCLUSÃO:

Portanto, diante de todas as observações, questionamentos, entrevistas, enfim de todo o levantamento de
dados feito, conclui-se que há uma grande significação para a educação o uso das tecnologias. No entanto, os
professores necessitam de uma boa capacitação e um envolvimento maior em busca de métodos inovadores em
benefício de seus alunos, assim como um maior acesso de informações, o que pode possibilitar um maior nível
de desenvolvimento na aprendizagem.
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