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RESUMO

Para propiciar um bom ensino nas escolas se faz necessário que os professores tenham a sua disposição
recursos didáticos e pedagógicos para efetuarem suas aulas de maneira que propicie o bom aprendizado. O
uso das TICs nos processos educacionais pode ser abordado de uma forma coerente, colaborar para
desenvolver o nível crítico de uma sociedade ao ponto dela ser capaz de escolher o grau de participação no
mundo global. Este artigo apresenta uma revisão de literatura, onde tínhamos como objetivo descobrir como
os professores lidam com novas tecnologias, investigando como os professores e alunos têm acesso a estas
tecnologias e assim conhecer as mais utilizadas. Para a elaboração deste trabalho utilizamos pesquisa em
livros e em artigos publicados em revistas e na internet. Dessa forma, entende-se que esse estudo
configurou-se como um espaço de reflexão sobre as temáticas relacionadas às TIC numa perspectiva
didático-pedagógica construtivista.

Palavras Chave: Formação decente, Tecnologias de informação e comunicação, Construção de conhecimento.

ABSTRACT

To provide a good education in schools is necessary that teachers have their teaching resources and learning
tools available to effect their classes in a way that fosters good learning. The use of ICTs in educational
processes can be addressed in a coherent manner, collaborating to develop a critical level of society to the
point of it being able to choose the degree of participation in the global world. This article presents a literature
review, where we aimed to discover how teachers cope with new technologies, investigating how teachers and
students have access to these technologies and thus know the most used. In producing this work we use
research in books and articles published in magazines and on the Internet. Thus, it is understood that this
study was configured as a space of reflection on issues related to ICT in teaching and pedagogical
constructivist perspective.

Keywords: Training decent, Information technology and communication, construction of knowledge.

INTRODUÇÃO

Uma sociedade em constante mudança coloca um permanente desafio ao sistema educativo. As tecnologias
de informação e comunicação (TICs) são um dos fatores mais salientes dessa mudança veloz, a que este
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sistema educativo tem de ser capaz de responder rapidamente, antecipar e mesmo promover. A tão
propalada globalização da sociedade manifesta-se, hoje em dia, de vários modos, tais como uma aparente
aceleração do tempo, um encolhimento de espaço e uma reconfiguração das relações sociais, segundo linhas
internacionais. Embora as estruturas tradicionais, como o Estado-nação, conservam uma importância
significativa na governança da sociedade, sua influência está cada vez mais posta em xeque por outras
entidades como as sociedades transnacionais.

Embora a natureza globalizada da sociedade contemporânea possa dar mais poder a alguns indivíduos e
grupos, também levou inegavelmente a uma crescente fragmentação, marginalização e perda de poder. As
oportunidades mundiais do século XXI, como o baixo custo das passagens aéreas e a desregulamentação das
barreiras comerciais internacionais, estão em contradição com a persistência e a consolidação de muitas
desigualdades do século XX, oportunidades limitadas e problemas sociais.

A utilização das TIC’s como práticas pedagógicas estão sendo cada vez mais incorporadas ao cotidiano da
escola e instituições de ensino de variados segmentos. As TICs proporcionam ao aluno uma formação
diferenciada que contribuirá para que ele tenha condições de estar enfrentando desafios. Porém, o uso
significativo, como ferramenta que contribua para a construção de conhecimento, está longe de ser efetivada,
pois percebe se ainda que sua utilização esteja servindo apenas como ferramenta para incrementar a aula,
como um instrumento para se repassar determinado conteúdo, não para o aluno construir por meio e com ele
o seu conhecimento.

UMA VISÃO GERAL DAS TIC`s

Podemos afirmar que a partir do final do século XX acompanhamos um evento histórico de grande magnitude,
a Revolução Tecnológica (baseada na Informação e Comunicação), a qual vem produzindo significantes
transformações na economia e consequentemente, na cultura (CAROLINO, 2007).

Nesta nova fase de revolução, avanços tecnológicos importantes foram alcançados como novas fontes de
energia, técnicas modernas de produção, bem como a nanotecnologia dentre outras tantas. As atuais
transformações tecnológicas subsidiam-se da capacidade de criação de interfaces digitais comuns entre
diversos campos tecnológicos nos quais a informação é produzida, armazenada, processada e transmitida,
favorecendo e substanciando cada vez mais inovações constantes. Diferente de outras revoluções, o núcleo
da transformação na atual revolução em que estamos vivendo refere-se às tecnologias de informação,
processamento e comunicação, tendo assim como característica de destaque a aplicação de conhecimento e
informação para geração de novos saberes e de dispositivos de processamento e comunicação da informação,
em um ciclo infinito de inovação e uso.

As tecnologias aproveitam-se atualmente da capacidade de criar uma interface digital comum entre diversos
campos tecnológicos nos quais a informação é gerada, armazenada, processada e transmitida, o que favorece
e substancia cada vez mais constantes inovações. As tecnologias de informação não são simplesmente
ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Onde usuários e criadores são os
mesmos, na medida em que os usuários podem ter controle da tecnologia, como é o caso da internet
(CAROLINO, 2007).

Segundo Bortolozzo, Cantini & Alcantara (2008):

Atualmente, muito está se discutindo sobre a prática docente através do uso de
Tecnologias da Informação e da Comunicação que, além de favorecer determinados
comportamentos, influencia nos processos de aprendizagem. A utilização devidamente
planejada e adequada pode viabilizar e favorecer o desenvolvimento e aprendizado do
aluno com necessidade educacional especial, e ainda pode contribuir no seu processo
de inclusão no contexto da escola regular.

Não se pode deixar de admitir que a heterogeneidade dos alunos nas escolas é um desafio posto e a LDB

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_tics_como_recursos_complementares_de_ensino_a_formacao_de_prof.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



9394/96 garante a esses alunos sua inclusão em escola regular e o professor que lá se encontra, tem se
deparado com dificuldades de várias ordens, sendo uma delas a utilização de estratégias diferenciadas de
ensino. Para tanto, faz-se necessário diagnosticar as dificuldades que esse professor se depara, e propor
sugestões para dirimi-las.

Segundo Ponte (2000) as TICs formam, assim, uma linguagem de comunicação e uma ferramenta de trabalho
fundamental da atualidade que é indispensável conhecer e dominar. Contudo representam também um
baluarte do desenvolvimento humano em várias dimensões, especificamente de interesse pessoal, social,
cultural, lúdica, cívica e profissional. São também tecnologias versáteis e poderosas, que se prestam aos mais
variados fins e que, por isso mesmo, requerem um caráter crítica por parte dos seus utilizadores.

Um aspecto importante com relação às TICs é a capacidade de desenvolver outras competências e
habilidades, além das já previstas pelas grades curriculares tradicionais. Elas proporcionam ao acadêmico
uma formação diferenciada que contribuirá para que ele tenha condições de estar enfrentando desafios.

Na perspectiva de Ponte (2000), estas tecnologias instituem tanto um meio fundamental de ingresso à
informação (Internet, bases de dados) como um instrumento de transformação da informação e de produção
de uma nova informação. Mas as TICs constituem ainda um meio de comunicação à distância e um
instrumento para o trabalho colaborativo. Em vez de dispensarem a interação social entre os povos, estas
tecnologias possibilitam o desenvolvimento de novas formas de intercâmbio, potencializando desse modo a
construção de novas identidades pessoais.

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E USO DAS TICs

Mena, Rodríguez e Diez (2001) destacam que o contexto atual de reestruturação da administração pública
requer a adequação das estruturas e dos processos de capacitação aos requerimentos institucionais e o
desenvolvimento de programas de aprendizagem sob uma perspectiva situacional.

São muitos os desafios que presentemente rondam os bancos escolares com o advento da internet e das
diversas mídias educacionais. É de suma importância que os docentes procurem formas de apropriar-se delas
como subsídios para sua prática pedagógica. Impossível é negar estas mudanças e ficar alheio a tudo que
vem acontecendo. Grande parte dos alunos nasceu nesta “era digital” e trazem consigo informações,
experiências e muita criatividade aliada à curiosidade.

A formação atual do professor não o prepara para uma cultura de uso das tecnologias como meio de produção
do conhecimento, dificultando assim sua utilização e provocando até resistência por parte de alguns que
receiam aprendê-las e fazer uso delas (BORTOLOZZO, CANTINI & ALCANTARA, 2008). A formação dos
professores não pode ser pensada apenas em nível inicial, pela aquisição de um diploma de licenciatura. Os
referenciais para a formação de professores elaborados pelo Ministério da Educação indicam que a formação
dos professores é um movimento continuo, ou seja, a ação educacional, por ser contextualizada, é sempre
passível de transformações. As discussões imbricadas nos levam à entender que a educação se torna um
cesso mais complicado, exigente e necessitado de aprendizagem consistente e contínua. Tal complicação está
relacionada à anexação de dimensões que antes eram menos integradas ou visíveis, como as competências
intelectuais, afetivas e éticas.

Para propiciar um bom ensino nas escolas se faz necessário que os professores tenham a sua disposição
recursos didáticos e pedagógicos para efetuarem suas aulas de maneira que propicie o bom aprendizado. As
técnicas de ensino utilizadas atualmente têm seu lugar como condição precisa e indispensável nesse processo,
mesmo não sendo suficientes já que não conseguem fornecer realidades propícias aos alunos e de certa
maneira condicionam o processo pedagógico.

Conforme Maria Teresa Eglér Mantoan (2000),

“para se tornarem inclusivas, acessíveis a todos os seus alunos, as escolas precisam
se organizar como sistemas abertos, em função das trocas entre seus elementos e
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com aqueles que lhe são externos. Os professores precisam dotar as salas de aula e
os demais espaços pedagógicos de recursos variados, propiciando atividades
flexíveis, abrangentes em seus objetivos e conteúdos, nas quais os alunos se
encaixam, segundo seus interesses, inclinações e habilidades...” (p.02) .

A formação dos novos professores em relação às TIC’s deve contemplar aspectos relativos às atitudes,
valores e competências que se formulam em função do perfil profissional e da atividade do professor (PONTE,
2001). Esses novos professores devem ser capazes de integrar as TIC’s no ensino-aprendizagem das
diferentes áreas curriculares, articulando a sua utilização com a de outros meios didáticos. Para isso, precisam
saber empregar e promover o uso de software educativo e software utilitário pelos alunos, bem como de
serem capazes de avaliar as respectivas potencialidades e limitações. Precisam, finalmente, conhecer os
recursos e equipamentos disponíveis na sua escola ou instituição.

Seguno Bertagnolli et al (2009) para a estruturação de uma formação docente consistente, é importante que
o professor domine as TIC’s utilizadas pela Instituição. Para isso, o desenvolvimento de competências e
habilidades para essa nova realidade de ensino é, extremamente, necessário. Assim como a relação existente
entre pedagogia e tecnologia em uma formação.

Belloni (2006) menciona que “a perspectiva de formação de professores exige dentre outros fatores [...]
formar os professores enquanto futuros usuários ativos e críticos bem como professores construtores de
materiais para aprendizagem aberta e a distância”. Ou seja, há de se entender o professor como profissional
que organizará o ambiente pedagógico capaz de integrar seus saberes científicos com os avanços tecnológicos
disponíveis na sua atmosfera de trabalho. Nessa perspectiva, o educador em parceria com os educandos
constrói possibilidades didáticas que respondam às suas necessidades educacionais ao mesmo tempo em que
discutem essas possibilidades de forma crítica e construtiva.

Segundo Cantini (2008) a grande maioria dos professores que romperam os obstáculos e utilizam
pedagogicamente o computador, possuem uma metodologia que não difere muito daquela, em que são
utilizados os recursos didáticos tradicionais como quadro, o giz e o livro impresso. Conhecer e dominar as
tecnologias é um importante recurso para inclusão social e econômica devido à demanda por formação de
trabalhadores (MORAN, 2007).

Pena (1999) afirma que, para que o professor passe de um ensino convencional e um ensino amparado pelas
novas tecnologias, [...] exige que a instituição estabeleça o desenvolvimento de um projeto de formação de
professores que priorize a introdução das TICs num ponto de vista construtivo e reflexivo da ação docente.

Num contexto relacionado a sociedade da aprendizagem, destaca-se o papel do profissional da educação e
requer-se dele, novas posturas e novos conhecimentos para atender às exigências que se impõe diante deste
cenário. Cenário este em que o professor está sendo convidado a incorporar novas metodologias, novos
papéis, como sinaliza Gurski et al[2] apud Behrens (2005), no qual o professor deixará de ser o centro da
informação e passará a atuar com uma aprendizagem colaborativa, exercendo a função de mediador,
facilitador, gestor, mobilizador e indicador de caminhos, utilizando-se das tecnologias cada vez mais rápidas e
integradas, como também das informações dispostas em rede, numa amplitude incomensurável, aliada à
velocidade das fibras óticas. Com todas essas modificações é natural que se altere profundamente as formas
de aprender e ensinar.

Resistências e dificuldades são barreiras comuns no caminho de quem busca um apoio mais qualificado ao
seu trabalho pedagógico. A apropriação das TICs por parte dos professores deve estar amparada em um
material de apoio que estimule e o ajude a apropriar-se das mesmas. Mas esta apropriação não é passível de
uma simples leitura; para que os professores realmente assimilem estes novos conteúdos e como utilizá-los é
necessário uma nova atitude. Características como responsabilidade, dinamismo, visão crítica de sua prática,
bem como capacidade de lidar com novas situações, estão entre algumas novas posturas deste professor que
busca capacitação para utilizar as TICs em sala de aula.

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_tics_como_recursos_complementares_de_ensino_a_formacao_de_prof.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Litto (2002)[3] apud Rocha (2008) aponta três razões gerais para a resistência dos professores à
modernização da Educação:

• “... quem aprendeu através de uma abordagem didática tendo como princípio que a formação se concluiu
quando o futuro profissional está suficientemente estocado com um corpo de conhecimento decorado, pronto
a ser transmitido para futuras gerações, tende a resistir a novas informações, especialmente aquelas que
obrigam o abandono de antigas categorias e fatos já memorizados”.

• “... quando alguém já investiu bastante tempo (e talvez dinheiro) num determinado caminho ou carreira,
sendo bem sucedido até então, torna-se difícil aceitar novas propostas que invalidem as práticas do passado e
exijam um novo investimento na aprendizagem, adotando estratégias e tácticas recentes”.

• “... existência de um eixo com duas extremidades (...): pragmatismo de um lado e reflexão do outro.
Indivíduos, organizações e classes profissionais acham o seu lugar em algum ponto ao longo deste eixo,
tomando decisões e agindo diariamente, segundo a posição em que se acomodaram”.

Segundo Carolino (2007) conhecer as percepções dos professores suas crenças e valores, bem como suas
expectativas, ansiedades e necessidades, quanto à anexação significativa da tecnologia de informação e
comunicação, nos dá ensejo de saber como se processa a implementação das TICs no dia-a-dia escolar, tendo
em vista que a crença dos professores está agregada à maneira pela qual eles valem-se dos computadores, já
que seus pensamentos estão arrolados às suas ações.

Segundo Ponte (200?
) a formação inicial de professores deve decorrer num ambiente em que tanto alunos como docentes tenham
ao seu dispor computadores e periféricos como impressoras, scanners, máquinas fotográficas digitais e
projetores de dados. A instituição de ensino deve procurar criar uma cultura de utilização generalizada das
TICs, informatizando a sua gestão e estimulando o uso de páginas “WWW” [4] de apoio às disciplinas do
curso. As TICs devem ser utilizadas na prática pedagógica do dia-a-dia da generalidade das disciplinas. Elas
podem servir para a produção de materiais bem como de suporte à realização de apresentações. Nestas
disciplinas de formação geral além de se constituírem como um instrumento pedagógico, as TICs podem
surgir como objeto de reflexão enquanto fenômeno tecnológico e social, nas suas implicações sociais,
culturais, éticas e psicológicas.

A formação continuada dos professores é fundamental ao desenvolvimento das competências docentes e se
configurará como o instrumento que permitirá ao professor da educação convencional adequar-se às
exigências e necessidades da educação mediada por tecnologia, porquanto, conforme defendem os
referenciais para formação de professores, a ação educacional é sempre passível de transformações
(PERRENOUD, 2000 apud ARAUJO, et al. 2007). A formação do professor precisa ser encarada como processo
permanente, integrado a seu cotidiano e a sua sala de aula. Para que a escola possa formar esse novo
profissional da educação é necessário que ela mesma se transforme, que esteja alicerçada em novo conceito
de aprendizagem que pressupõe permanentes mudanças de estrutura mentais, biológicas e cognitivas
(NETTO, 2005 apud ARAUJO, et al. 2007).

Educação à distância, a mais recorrente das expressões, refere-se à EAD para a formação continuada de
professores para os mais diversos níveis, da educação básica ao ensino superior, sendo defendida como:
alternativa metodológica; garantia de formação com qualidade; formação em serviço que visa à articulação
teoria-prática; e formação cooperativa (BARRETO et al, 2006). Outras palavras recorrentes são: capacitação,
atualização, qualificação e treinamento, referindo-se a cursos de formação continuada, sejam estes
presenciais ou à distância. As três primeiras remetem a discussões sobre pressupostos situados na área
semântica da incapacidade; treinamento, por sua vez, aponta para uma perspectiva restritiva do que seria a
formação.

NOVAS PRÁTICAS DE ENSINO EM TEMPOS DE GLOBALIIZAÇÃO
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Na educação, espera-se que os sujeitos adquiram vários conhecimentos e competências em distintos modos,
em função das exigências de sua circunstância. Independentemente de sua idade ou nível educacional,
espera-se que se tornem eternos

estudantes, desejosos e aptos a empreender um aprendizado como e quando apropriado, durante a sua vida
inteira. Fato este que pode envolver aprendizados por meio de instituições formais de educação, aprendizado
à distância ou em ambientes não-formais e informais.

No ensino, o uso das TICs também traz algumas alternativas com relação aos conceitos de espaço e tempo.
Num ponto de vista mais convencional de sala de aula, vê-se a coordenação de um “tempo disciplinado” pelas
relações estabelecidas de fonação e audição entre educador e educando, bem como através da definição de
horários. Em quase todas os momentos, alunos e professores estão inseridos na mesma sala e sentados, de
acordo com a disciplina escolar, em suas classes. Quando se faz mão das TICs, especificamente, tratando-se
do uso de ambientes virtuais de aprendizagem, observa-se que os sujeitos vão se encontrar, inicialmente,
voltados presencialmente aos computadores e não espontaneamente aos demais colegas e professores.

É possível observar, também, que, conforme a seu emprego, pode não ter necessidade da presença física dos
alunos e professores em um mesmo ambiente. Outros aspectos a serem ressaltados, nessa acepção, dizem
respeito aos momentos de produção grupal e pessoal e quanto às falas e escritas realizadas pelos alunos e
professores. Dependendo dos recursos disponibilizados pelo ambiente, os registros de ambos podem ficar
armazenados e serem consultados a qualquer momento, como também pode haver mais flexibilidade para a
realização desses, nos horários mais convenientes aos sujeitos. Acredita-se que, desse modo, são abertas
possibilidades para a concretização de uma “democracia cognitiva”, caracterizada pela reorganização das
práticas sociais e educativas, no sentido de evidenciar a construção individual como também coletiva de
conhecimentos, numa nova interpretação de espaço e tempo. Em outras palavras, percebe-se que se está
encaminhando para uma mudança de paradigma educativo, no qual “a novidade ocupa o lugar da tradição, a
velocidade o do movimento” (MARASCHIN, 1997 apud BERNARDI & BEHAR, 2007).

Mesmo que as TICs tenham suas exclusividades e nos norteiem para novas aprendizagens, é preciso agregar
os objetivos do grupo, bem como o suporte tecnológico proporcionado pela influência mútua possibilitada por
essas tecnologias. Tais tecnologias têm potencialidade para suportar formas diversificadas de intercâmbio, de
comunicação e de colaboração se pensarmos em aprendizagem no sentido referido: indicativa do
comprometimento de seus membros numa comunidade que compartilhe experiências.

O emprego educativo/pedagógico das TICs, vistas como recurso e material, seria equivalente a necessidade
de incorporar aos processos de ensino/aprendizagem codificações diferentes, que estariam sendo elaboradas
nas distintas manifestações da cultura nos dias de hoje. A passagem de tal fato faria supor a composição de
processos de mediação cultural, mais amplos e variados que os conhecidos tradicionalmente, primeiro pela
transmissão oral e, depois, pela transmissão escrita.

As TICs são vistas como um conjunto de recursos tecnológicos (como, por exemplo, computadores pessoais,
telefonia móvel, Internet, e-mails, entre outros) que proporcionam um processo de ensino e aprendizagem
mais autônomo, visando uma busca.

A área da educação é uma das mais beneficiadas com as TICs dando pulos de qualidade e criatividade, tudo
em nome de uma nova maneira de ver o mundo e isto irá fortalecer desde a educação básica às pesquisas
científicas, passando pelo ensino à distância (EAD). Um bom exemplo disso é que as TICs permitem que se
ofereça grande quantidade de cursos variados a pessoas em áreas longínquas, principalmente aquelas
desprovidas de bons colégios ou faculdades. Ou seja, através do uso de meios eletrônicos para gravação e
transmissão de conteúdos educacionais, vários segmentos podem ser beneficiados. Assim, é esperado um
aumento da oferta de aprendizado, independente de locais e de horários fixos, ou seja, permitindo se estudar
em casa, em uma biblioteca ou até mesmo no local de trabalho no horário mais conveniente ao aluno.

No que se fazer referência à formação de professores, em EaD percebe-se a importância das redes de
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colaboração (também chamadas ambiente de ensino aprendizagem colaborativos) de que se destacam como
um novo meio de intermediar as afinidades educacionais entre instituições que ofereçam os cursos e o
conhecimento a que deva ser adquirido pelo aluno. O conhecimento não mais representa uma potencialidade
que o ser humano acumule à medida que aprenda, porém um fluxo em contínuo movimento. Com isso, o
papel da educação também muda: sua finalidade principal não é ensinar, mas proporcionar que os alunos
aprendam como sobreviver, navegar e viver bem neste oceano de conhecimentos dinamicamente renovado.

Os ambientes de ensino aprendizagem colaborativos surgiram como réplica aos avanços das TICs, projetados
para permitir a utilização de novas metodologias educacionais no processo de desenvolvimento cognitivo e
social dos sujeitos, com visitas à construção coletiva de conhecimentos, a partir do tratamento das
informações compartilhadas, processadas e distribuídas em tempo real ou não tornando as práticas
pedagógicas mais dinâmicas.

As experiências educacionais relacionadas às modalidades de “ensino a distância” (EaD) ou semi-presencial
(no Brasil) têm evoluído de forma expressiva e dinâmica, de maneira especial com a expansão das
“tecnologias digitais de informação e comunicação” (TEDIC) e estas ligadas à formação de professores da
Educação Básica.

A educação mediada por tecnologias ainda é abordagem bastante inovadora na sala de aula e no trabalho
docente, constituindo-se como grande desafio aos formadores de docente, aos docentes e às políticas públicas
de formação destes.

Essa nova realidade do e-learning[5] exerce grande fascínio na sociedade atual; haja vista a possibilidade de
rápida construção, reconstrução e difusão dos conhecimentos socialmente produzidos e de adequação às
exigências do atual mundo do trabalho (ARAÚJO & POLAK, 2007). A fascinação do ensino digital consiste na
obtenção simultânea de múltiplas possibilidades de investigação espontânea, na busca autônoma de
informações e possibilidades de solução dos problemas, a partir de simulações práticas.

Apesar dos avanços conceituais e de experiências educacionais em ambientes virtuais, o uso das TIC na
educação a distância se realiza, com maior freqüência, na abordagem de broadcast. Empresas e
universidades corporativas investem no e-learning para treinar funcionários, clientes e fornecedores. Outras
organizações realizam cursos nessa abordagem com o objetivo de treinar estudantes e profissionais
desempregados para sua inserção no mercado de trabalho. Portais educacionais abrem as portas ao mundo
da informação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As novas tecnologias que usufruímos com o passar do tempo podem trazer diversos benefícios para o
aprendizado, não só nas escolas e instituições de ensino, e esta consequência muda a forma com que o
ensino é/era visto. Novos instrumentos advindos da cultura digital, se bem utilizados, vêm para auxiliar no
processo de informação, formação e educação das pessoas, mas não podem realizar semelhante tarefa
sozinha.

Para que esses instrumentos tenham verdadeira efetividade e funcionalidade se torna necessário o apropriado
conhecimento do mesmo, ou seja, as TIC devem estar o mais possível presentes na formação inicial de
professores, sendo importantes que os formandos vão muito para além do seu simples domínio instrumental.
Para isso, elas devem ser enquadradas por uma pedagogia que valorize, sobretudo a pessoa que aprende e os
seus projetos, debatendo as grandes questões, promovendo permanentemente uma atitude crítica.

As TICs oferecem possibilidade de a educação continuada ser ofertada a distância, beneficiando a formação
contínua, o trabalho cooperativo e a interatividade. Porém, nesse novo conjunto, a escola deve ser pensada
como o espaço de efetivação da pesquisa; por isso a formação de professores não pode ser pensada como
simples oferta de conteúdos didático-pedagógicos a serem assimilados pelo professor por meio das TICs.

O papel das TICs na formação inicial não se deve, assim, restringir às disciplinas de TICs e a uma ou outra
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didática mais arejada, mas deve impregnar a cultura e a atividade pedagógica de toda a instituição. O uso
destas tecnologias é uma questão a ser discutida enfrentada por toda a instituição e não só pelos professores
mais interessados por este tema.
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