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RESUMO 
 
 

A presente monografia tem como objetivo tratar sobre como as novas tecnologias 
refletem na educação e como os docentes devem agir diante delas. O trabalho 
procura investigar de que forma tem ocorrido a inserção das tecnologias na escola, 
então é necessário repensar todo o processo que é educar, reaprender a ensinar e a 
definir o que vale a pena fazer para aprender. Para o desenvolvimento deste estudo 
utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e telematizada. Ao término do 
trabalho constatou-se que essas tecnologias têm um potencial inovador enorme, 
contudo elas vieram para enriquecer o espaço educacional, não para substituir o 
professor. Contando que a capacitação do professor é a única forma possível para 
que ele esteja preparado para o trabalho com as novas tecnologias em virtude de 
aplicar em sua prática diária. 
 
Palavras-chave: Novas tecnologias. Educação. Capacitação do professor. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A sociedade atual passa por muitas mudanças caracterizadas por 

uma profunda valorização da informação. Tudo isso se deve à ampliação do acesso 

das tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TIC. A popularização e 

expansão da internet potencializou o uso das TIC nos diversos setores da 

sociedade, trazendo mudanças na forma das relações econômicas, sociais e 

culturais. A internet e as novas tecnologias estão trazendo novos desafios 

pedagógicos para as universidades e escolas. Os professores, em qualquer curso 

presencial, precisam aprender a gerenciar vários espaços e a integrá-los de forma 

aberta, equilibrada e inovadora. 

A presente pesquisa trata sobre como as novas tecnologias refletem 

na educação e como os docentes devem agir diante delas. Ensinar e aprender estão 

sendo desafios, há informações demais, múltiplas fontes, visões diferentes de 

mundo. Educar hoje é mais complexo porque a sociedade também é mais complexa, 

as tecnologias começam estar um pouco mais ao alcance do estudante e do 

professor. Precisamos repensar todo o processo, reaprender a ensinar, a estar com 

os alunos, a orientar atividades, a definir o que vale a pena fazer para aprender, 

juntos ou separados. 

Cabe à educação formar esse profissional e para isso, esta não se 

sustenta apenas na instrução que o professor passa ao aluno, mas na construção do 

conhecimento pelo aluno e no desenvolvimento de novas competências, como: 

capacidade de inovar, criar o novo a partir do conhecido, adaptabilidade ao novo, 

criatividade, autonomia e comunicação. É função da escola, hoje, preparar os alunos 

para pensar, resolver problemas e responder rapidamente às mudanças contínuas. 

Um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor, frente às 

novas tecnologias, será diferente. Com as novas tecnologias pode-se desenvolver 

um conjunto de atividades com interesse didático-pedagógico, neste contexto de 

mudança, o professor precisa saber orientar seus alunos sobre onde colher 

informação, como tratá-la e como utilizá-la. 

No primeiro momento o presente trabalho aborda, de forma breve, a 

tecnologia e educação definindo os termos e traçando as mudanças que as novas 

tecnologias da educação e comunicação trouxeram para o ensino. 
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O segundo capítulo, nos mostra a maneira que as tecnologias são 

aplicadas e como elas podem despertar o interesse nos alunos e da autonomia do 

professor sobre elas. A escola, e principalmente os professores, precisam encarar 

essas novas tecnologias de forma natural, buscando oportunidade de aperfeiçoar-se 

para a operação dessas novidades tecnológicas. 

Ao que se refere ao terceiro capítulo, abordam-se aspectos 

referentes à formação de professores diante das TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação), tendo em vista, como os profissionais da educação, estão envolvidos 

por uma realidade mundial que os impõe a investir naquilo que é a própria razão de 

ser do professor: a formação permanente e continuada. 
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2 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES INICIAIS 

 

Observa-se, no cotidiano contemporâneo, que as tecnologias 

pertencem, mais do que nunca, ao presente humano em qualquer circunstância. A 

queda nos preços das tecnologias de comunicação, o avanço significativo da 

informatização, a globalização da economia e a facilidade de acesso ao 

conhecimento vêm alterando de forma substancial e acelerada as relações da 

humanidade em todos os sentidos. Essas mudanças e a velocidade com que se 

incorporam mais e mais no universo de pessoas em diferentes cenários e com 

diversas expectativas tem proporcionado uma modificação nas relações entre 

grupos e instituições, criando, ao mesmo tempo, uma diversidade de aplicações que 

até há pouco tempo seriam impensáveis. 

Como afirma Moran (1994), um dos efeitos desse cenário é uma 

nova dimensão na área do conhecimento. O uso das novas tecnologias a serviço da 

educação permite que uma quantidade cada vez maior de pessoas tenha acesso a 

informações em uma velocidade quase momentânea. 

Moran (2009) ressalta que apesar de ter existido resistências 

institucionais, as tecnologias chegaram à escola e as pressões pelas mudanças são 

cada vez mais fortes. As tecnologias tanto internet como o computador são meios de 

comunicação, informação e expressão, e os educadores devem observá-lo como 

ferramenta para esses três meios, inclusive como forma de comunicação entre eles 

e o aluno.  

A palavra técnica e tecnologia têm origem na palavra grega techné, 

(fabricar, produzir, construir) que consiste em modificar o mundo de maneira prática, 

mesmo sem compreendê-lo. A palavra tecnologia provém de uma junção do temo 

tecno, do grego techné, que é saber fazer, e logia, do grego logus, razão. Portanto, 

tecnologia significa a razão do saber fazer (RODRIGUES, 2001). 

Em outras palavras tecnologia não significa somente hardware ou 

ferramenta. Tecnologia significa a lógica, compreensão ou ciência do uso de 

ferramentas particulares. Logo, sons são as ferramentas da linguagem (a tecnologia: 

a lógica, compreensão ou ciência dos sons para construir palavras e significados). 

Tecnologia educacional, deste modo, é a forma pela qual nós entendemos como 

usar ferramentas particulares — impressão, salas de aula, retroprojetores, 

computadores - para propósitos educacionais (EVANS, 2002). 
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Uma definição exata e precisa da palavra tecnologia fica difícil de ser 

estabelecida tendo em vista que ao longo da história o conceito é interpretado de 

diferentes maneiras, por diferentes pessoas, embasadas em teorias muitas vezes 

divergentes e dentro dos mais distintos contextos sociais (GAMA, 1987). 

O conceito de educação é muito amplo, mas a palavra educação 

tem origem do termo em latim E-ducare, que quer dizer guiar para fora. Logo, 

entende-se que o ato de educar é também o de conduzir, direcionar, mostrar o 

caminho a ser seguido e formar consciência. Para Freire (2000), educar é um ato 

político que visa transformação, liberdade e deve basear-se numa perspectiva 

emancipatória. Não se trata de uma educação mecânica ou vazia de definições, mas 

sim daquela que faz com que o sujeito aprenda a partir de situações concretas de 

suas vivências.  

A educação compõe a base de toda a formação e organização 

humana. As ferramentas usadas durante todo este processo são de enorme 

importância para edificação e reprodução da concepção de mundo, para formação 

de cidadãos participativos e estimulados efetivamente. Deste ponto é visível a 

necessidade de adequar as didáticas de ensino/aprendizagem que obtenham tais 

esperas, criando condições que admitam ligações com o procedimento de educação 

e a melhora de recursos tecnológicos como modos de alcançar uma aprendizagem 

diferenciada e significativa. A partir da concepção de mundo globalizado e 

comunicativo, aconteceram constantes mudanças na história da didática educativa, 

que foi favorecida com as tecnologias de informação e comunicação potencializando 

os processos de aprendizagem. 

O termo tecnologia educacional remete ao emprego de recursos 

tecnológicos como instrumento para melhorar o ensino. Por isso, a tecnologia é 

utilizada como benefício para educação, gerando desenvolvimento socioeducativo e 

melhor acesso à informação. 

A inserção do computador e da internet na vida dos alunos, trouxe 

rapidamente informações que as escolas e os professores muitas vezes, não estão 

preparados para consumir. A adaptação das escolas ao uso das TIC, ainda é um 

desafio para uns educadores, visto que muitos não possuem domínio dos 

instrumentos tecnológicos. 

Poucas novidades tecnológicas geraram tantas modificações em tão 

pouco tempo na sociedade como as novas tecnologias de informação e 
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comunicação – TIC. Dentro dessas modificações está incluída a educação. Novas 

formas de pensar e conviver estão sendo elaboradas no mundo das 

telecomunicações e da informática (LÉVY, 1998). 

No Brasil, embora a iniciação da informática na educação tenha sido 

influenciada pelos episódios de outros países, especialmente França e Estados 

Unidos, a nossa caminhada foi muito simbólica. A influência praticada por estes 

países foi mais no modo de tornar mínimos os pontos negativos e dar ênfase aos 

pontos positivos ao contrário de servir como modelo para uma reprodução acrítica. 

No nosso caso, o êxito não é maior por uma série de razões, desde a falta de 

equipamento nas escolas e, portanto, a falta de um maior empenho na introdução da 

informática na educação, até um processo de formação de professores frágil e lento. 

Por outro lado, o Programa Brasileiro de Informática em Educação é 

muito ambicioso tendo o computador como recurso importante para dar auxílio ao 

processo de modificação pedagógica -- a criação de ambientes de aprendizagem 

que dão ênfase a construção do conhecimento e não a instrução. Isso implica em 

entender o computador como uma nova maneira de representar o conhecimento 

provocando um redimensionamento dos conceitos já conhecidos e possibilitando a 

busca e compreensão de novas ideias e valores.  

Nesse novo mundo, a educação tende a ser tecnológica, situação 

que exige dos alunos e professores entendimento e interpretação em relação a 

essas novas tecnológicas. No ambiente escolar, através do uso da tecnologia os 

vários sentimentos em relação à atitude dos professores frente a novos desafios, 

como a alegria de participar de uma realidade tecnológica ou a ansiedade por 

enfrentar várias e novas mudanças. Também ocorrem transformações com relação 

aos alunos, pois acontecem de se motivarem mais para estudar e aprender, e as 

aulas não ficam tão expositivas.  

Para D´AMBRÓSIO (2001), “é preciso substituir os processos de 

ensino que priorizam a exposição, que levam a um receber passivo do conteúdo, 

através de processos que estimulem os alunos à participação.” Com isso, o uso das 

TIC, possibilita professores e alunos a utilizar a escrita para descrever suas ideias, 

comunicar-se, trocar experiências e produzir histórias. Assim, em busca de resolver 

problemas do contexto, representam e divulgam o próprio pensamento, trocam 

informações e constroem conhecimento, num movimento de fazer, refletir e refazer, 

que favorece o desenvolvimento pessoal, para preparar os alunos para enfrentar as 



13 

 

 

exigências desta nova tecnologia, e de todas que estão a sua volta as mais 

utilizadas são – A TV, o vídeo, o celular e computador. 

A democratização da informação, ligada à inclusão digital, pode se 

tornar um marco dessa civilização. Contudo, é necessário que se diferencie 

informação de conhecimento. Sem dúvida, vivemos na Era da Informação. Ausubel 

afirma que: 

 

Estamos vivendo uma revolução tecnológica. Porém, o desafio é 

saber de que forma todo este arsenal de informações que não 

encontram barreiras de tempo e de espaço, poderá contribuir para a 

democratização do conhecimento, visando aprendizagens 

significativas em que a nova informação seja interiorizada e 

incorporada naquilo que o sujeito já conhece. (1982). 

 

As tecnologias vêm oferecer uma educação de qualidade com 

inclusão digital e dinamização no processo de aprendizagem. Se usada de maneira 

adequada e organizada traz inúmeras vantagens. 

 

2.1 TV, vídeo, celular e computador 

  

Entre os recursos mais utilizados estão a TV e o vídeo, planejar uma 

aula com recursos de multimídia exige preparo do ambiente tecnológico, dos 

materiais que serão utilizados, dos conhecimentos prévios dos alunos para 

manusear estes recursos, do domínio da tecnologia por parte do professor, além de 

seleção e adequação dos recursos à clientela e aos objetivos propostos pela 

disciplina. 

O educador precisa se apropriar desta aparelhagem tecnológica 

para se lançar a novos desafios e reflexões sobre sua prática docente e o processo 

de construção do conhecimento por parte do aluno. A TV e o vídeo podem ser 

utilizados como recurso pedagógico e colocar diante dos alunos atividades críticas, 

criativas e variadas a partir da programação da TV. 

Segundo Moran (2002), os meios de comunicação, principalmente a 

televisão, desenvolvem formas sofisticadas multidimensionais de comunicação 

sensorial, emocional e racional, superpondo linguagens e mensagens, que facilitam 
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a interação, com o público. A TV fala primeiro do "sentimento" - o que você sentiu", 

não o que você conheceu; as ideias estão embutidas na roupagem sensorial, 

intuitiva e afetiva. A televisão fascina quando nos conta as histórias dos outros. E 

isso acontece mesmo antes da criança ir à escola. 

Já os aspectos que podem dificultar a utilização do vídeo são a falta 

de preparo do professor, a falta do próprio vídeo na escola, falta de acervo 

adequado ao conteúdo trabalhado. O vídeo auxilia um bom professor, 

proporcionando uma aula mais atrativa, porém, não modifica de modo consistente a 

relação das situações didáticas. O aluno, em seu cotidiano, associa ao vídeo e à 

televisão apenas a função de entretenimento, esta condição, necessariamente 

modifica-se com a correta utilização da TV e do vídeo, em sala de aula. 

Nas últimas décadas, a introdução do computador na educação 

provocou diversas indagações na área educacional quanto ao papel do professor, da 

educação e da importância do uso do computador para auxiliar o aluno na 

construção do conhecimento. O computador tornou-se um objeto sociocultural 

integrante do cotidiano das pessoas e a sua utilização nas escolas pode trazer, sem 

dúvida, ganhos significativos para o aprendizado. Possibilita ao professor realizar um 

trabalho diferente para promover conhecimento ao aluno, Valente afirma que 

 

[...] a promoção dessas mudanças pedagógicas não depende 

simplesmente da instalação dos computadores nas escolas. É 

necessário repensar a questão da dimensão do espaço e do tempo 

da escola. A sala de aula deve deixar de ser o lugar das carteiras 

enfileiradas para se tornar um local em que professor e alunos 

podem realizar um trabalho diversificado em relação ao 

conhecimento. O papel do professor deixa de ser o de “entregador” 

de informação, para ser o de facilitador do processo de 

aprendizagem. O aluno deixa de ser passivo, de ser o receptáculo 

das informações, para ser ativo aprendiz, construtor do seu 

conhecimento. Portanto a educação deixa de ser a memorização da 

informação transmitida pelo professor e passa a ser a construção do 

conhecimento realizada pelo aluno de maneira significativa, sendo o 

professor, o facilitador desse processo de construção. (VALENTE, 

1999, p. 17-18). 
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É neste contexto de contínuas mudanças que o professor necessita 

mais do que nunca, orientar os alunos sobre onde e como buscar a informação. A 

utilização do computador na escola, como recurso tecnológico, é uma ferramenta 

importante para o processo de ensino e de aprendizagem, ele passa a ser a 

ferramenta educacional que possibilita a construção do conhecimento com isso 

professor assume o papel fundamental de auxiliar o aluno, de ser o facilitador da 

aprendizagem. 

Em meio a todas as mudanças tecnológicas recorrentes na 

sociedade atual, a disseminação e o uso cada vez mais disseminado do celular por 

crianças e adolescentes tem sido motivo para polêmicas nas escolas que vão desde 

simples questões que transgridem as convenções e a etiqueta escolar convencional 

até problemas mais complexos como a prática de atos infracionais como é o caso da 

invasão de privacidade; Na escola parece que a tecnologia deste simples aparelho 

assusta a muita gente. 

Apesar dessa polêmica, é inegável que o uso dos aparelhos 

celulares hoje é um recurso riquíssimo de informação e mídia que, se bem utilizados 

no contexto escolar, tornam-se um grande aliado para desenvolver práticas 

educativas mais atualizadas. Afinal, 

  

[...] sempre foi muito comum a falta de recursos tecnológicos nas 

escolas, principalmente nas escolas públicas. Com o telefone celular 

passamos a ter muitos desses recursos disponíveis não apenas pela 

escola, mas também pelos alunos! Isso deveria ser comemorado, 

mesmo que não concordemos que os alunos prefiram ganhar 

celulares dos seus pais a enciclopédias, pois com os celulares eles 

também ganham diversas possibilidades de aprendizagem que antes 

não tinham porque a própria escola não dispunha desses recursos. 

Isso é fascinante, não é? (ANTONIO, 2010). 

 

Cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar 

as várias tecnologias e procedimentos metodológicos, mas também é importante 

que amplie e aprenda a dominar as formas de comunicação. 
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3 NOVAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA 

 

Num mundo informatizado, integrar novas tecnologias à sala de aula 

ainda é pouco frequente e um desafio para os docentes. Em muitos casos, a 

formação não considera essas tecnologias, e se restringe ao teórico, por isso, o 

professor precisa incorporar essas novas tecnologias ao projeto pedagógico, sendo 

assim uma maneira de se aproximar da geração que está nas escolas. 

A tecnologia cada vez mais avançada, captura, articula e integra a 

leitura, escrita, visão, audição e faz surgir o conhecimento por simulação, pois torna 

possível a troca de conhecimento. Possibilita uma grande coletividade produtiva que 

rompe fronteiras geográficas de idade, nacionalidade, formação acadêmica ou 

delimitação de área científica, produz a lógica que se volta para a solução de 

problema, via modelo pelo levantamento de hipótese através da congregação de 

probabilidades e da combinatória de conhecimento interdisciplinares. 

Os itens tecnológicos vêm fazendo parte da vida das pessoas, 

modificando seus costumes e a tendência é que esse fenômeno venha a aumentar 

de maneira progressiva nos tornando cada vez mais dependentes do uso desses 

elementos. 

Por ser um lugar de troca de experiências, interações sociais e 

aprendizado, a escola, em hipótese alguma poderá fingir que nada está 

acontecendo, ficar ausente à realidade tecnológica que o mundo passa nesse 

momento. Perrenoud (2000), diz que a escola não pode ignorar o que se passa no 

mundo. Infelizmente, como ocorre na maioria das vezes, as escolas e os professores 

se mostram muito indiferentes ao que está acontecendo em sua volta e não 

acompanham as mudanças de modo significante e satisfatório. 

As TIC difundiram-se na virada do ultimo milênio, com um grande 

número de recursos informatizados surgindo com um farto nível de informação. Os 

recursos informatizados extrapolaram o papel de simples veículo portador de 

informações, pois excederam os dispositivos e ambientes comuns de comunicação, 

proporcionando maior interação entre os envolvidos no processo comunicativo e 

alterando os conceitos de espaço e tempo. Antigamente era utilizado o termo NTIC 

(Novas Tecnologias de Comunicação e Informação), mas, com a habitualidade 

vivencial das Novas Tecnologias, o adjetivo “Nova” vem desaparecendo, cedendo 

espaço para o termo TIC. 
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 As tecnologias trazem a ideia de facilidade, conforto, 

praticidade e as inovações que nesse campo são rápidas e obriga os sujeitos a viver 

em uma constante aquisição de habilidades para o uso. A expansão da rede mundial 

de computadores concede um novo sentido na organização do tempo e espaço. 

Através dela, por exemplo, podemos fazer inúmeras atividades, que antes exigiam o 

deslocamento, e hoje se realizam sem sair do lugar. Atualmente, muitos serviços 

essenciais só podem ser acessados pela internet e isso revela que o uso das TIC 

tem se tornado um divisor de águas entre velhos e novos hábitos, ao mesmo tempo 

em que produz um tipo de exclusão para aqueles que não dominam o seu uso, pois 

 

[...] a implantação da informática como auxiliar do processo de 

construção do conhecimento implica mudanças na escola que vão 

além da formação do professor. É necessário que todos os 

segmentos da escola – alunos, professores, administradores e 

comunidades de pais – estejam preparados e suportem as mudanças 

educacionais necessárias para a formação de um novo profissional. 

Nesse sentido, a informática é um dos elementos que deverão fazer 

parte da mudança, porém essa mudança é mais profunda do que 

simplesmente montar laboratórios de computadores na escola e 

formar professores para utilização dos mesmos. (VALENTE, 1999, 

p. 4). 

 

O intuito de adequar as novas tecnologias na escola é para realizar 

coisas novas e que pedagogicamente são importantes, mas não se dá para realizar 

de outras maneiras. Com metodologias adequadas, o aluno poderá fazer utilização 

das tecnologias na integração de matérias isoladas. A escola prepara então o aluno 

para o seu futuro, isso a faz ser um lugar mais interessante. A aprendizagem foca 

nas diferenças individuais e na capacitação do aluno para torná-lo um usuário 

independente da informação, o torna também capaz de usufruir de vários tipos de 

fontes de informação e meios de comunicação eletrônica.  

O fato é que o uso dessas tecnologias pode aproximar alunos e 

professores, além de ser útil na exploração dos conteúdos de forma mais interativa. 

O aluno passa de mero receptor, que só observa e nem sempre compreende, para 

um sujeito mais ativo e participativo. O ideal seria testar as novas tecnologias e 
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identificar quais se enquadram na realidade da escola e dos alunos. Uma das 

dificuldades é a falta de infraestrutura de algumas escolas e a falta de formação de 

qualidade para os professores quanto ao uso dessas novas tecnologias. 

Uma das soluções para esse impasse está na possibilidade de 

educadores também participarem das equipes produtoras dessas novas tecnologias 

educativas. Para isso é preciso que os cursos de formação de professores se 

preocupem em lhes garantir essas novas competências. Que ao lado do saber 

científico e do saber pedagógico, sejam oferecidas ao professor as condições para 

ser agente, produtor, operador e crítico dessas novas educações mediadas pelas 

tecnologias eletrônicas de comunicação e informação (KENSKI, 2003, p. 49-50). 

Não existe aprendizagem significativa se não houver organização e 

seriedade na implantação das novas tecnologias na informação. As vantagens de 

usar as tecnologias como ferramentas pedagógicas é estimular os alunos, dinamizar 

o conteúdo, motivando a autonomia e a criatividade. As desvantagens aparecem se 

não houver organização e capacitação dos profissionais envolvidos, assim formando 

alunos desestimulados e sem senso crítico. 

Pretto (1996, p. 112), faz resalva à ideia de que não basta inserir 

novos recursos tecnológicos para elaborar uma “nova” educação dizendo:  

 

Não basta, portanto, introduzir na escola o vídeo, televisão, 

computador ou mesmo todos os recursos multimidiáticos para fazer 

uma nova educação. É necessário repensá-la em outros tempos, 

porque é evidente que a educação numa sociedade dos mass media, 

da comunicação generalizada, não pode prescindir da presença 

desses novos recursos. Porém, essa presença, por si só, não 

garante essa nova escola, essa nova educação.  

 

As tecnologias na escola podem tornar mais atraente para os jovens 

a relação de ensino-aprendizagem, mas este é um novo desafio para a educação 

justamente porque essas tendências obrigam a escola reorganizar seu modelo de 

ensino. Ela tem dificuldade em se adaptar aos novos meios tecnológicos porque 

estes permitem que os alunos interajam mais, fugindo aos padrões tradicionais de 

educação que entende o aluno apenas como sujeito passivo da sua própria 

formação. A escola precisa buscar maneiras de fazer com que processo educativo 
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seja mais prazeroso e principalmente contextualizado. De modo que a sua prática de 

ensino permita que o aluno se reconheça como sujeito fazedor da sua história e da 

sua cultura. Cabe a ela despertar o desejo pelo saber e oportunizar experiências 

com o novo. 

Cada escola possui seu jeito próprio de ser e de educar. Mas, para 

todas elas, não é mais possível ignorar as novas tecnologias, pois elas podem 

melhorar tremendamente a quantidade e a qualidade da educação oferecida. Do 

ensino curricular mais tradicional às formas mais "alternativas" de educar, qualquer 

escola só tem a ganhar com a introdução de recursos como os da informática e da 

internet. 

A escola, e principalmente os professores, precisam encarar essas 

novas tecnologias de forma natural, buscando oportunidade de aperfeiçoar-se para a 

operação dessas novidades tecnológicas. Diante das dificuldades existentes, é 

necessário um envolvimento por parte dos educadores para que de fato existam 

mudanças. Isso nem sempre funciona, pois, frequentar cursos de poucas horas nem 

sempre garante ao professor segurança e domínio dessas tecnologias. 

                            Embora alguns ainda se sintam inseguros e despreparados, muitos 

educadores já perceberam o potencial dessas ferramentas e procuram levar 

novidades para a sala de aula, seja com uma atividade prática no computador, com 

videogame, tabletes e até mesmo com o celular. 

Segundo Mercado (2002, p.14), “É preciso estimular a pesquisa e 

colocar-se a caminho com o aluno e estar aberto à riqueza da exploração, da 

descoberta de que o professor, também pode aprender com o aluno”. A escola é um 

ambiente com o privilégio de interação social, mas este deve estar ligado e integrado 

aos outros ambientes de conhecimento já existente e tomar para si os meios 

tecnológicos e a comunicação via redes, possibilitando ligações entre 

conhecimentos como um novo elemento de cooperação e transformação. 

A ação do professor é importante para estimular a utilização de 

novas tecnologias de ensino, incentivando pesquisas interdisciplinares com 

adaptação à realidade brasileira. 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 fazer uso 

das novas tecnologias em sala de aula. No entanto, é necessário preparar o 

professor para tal ação, aspecto esse que veremos no próximo capítulo. 



20 

 

 

4 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DIANTE DAS TIC’S 

As novas tecnologias e a economia do conhecimento estão 

alterando a forma de enxergar a educação e o ensino escolar: a educação formal 

está dando lugar à noção de um aprendizado que se prolongue por toda a vida. 

Assim, no proceder da história, os indivíduos vêm tendo mais oportunidades de 

envolvimento em atividades educacionais fora das salas de aula tradicionais. 

(BRANDÃO, 1982) 

A autonomia do conhecimento chega à sociedade contemporânea 

baseada no uso da linguagem oral, da escrita e da síntese entre som, imagem e 

movimento. “O processo de produção e o uso desses meios compreendem as 

tecnologias especificas de informação e comunicação, as TICs”. (KENSKI, 2007, p. 

28). 

Antigamente, boas professoras e bons professores eram 

qualificados pela sua “experiência”. Hoje, talvez a melhor adjetivação incida em 

títulos, cursos e modernização, o ensino requer mudança no papel do profissional de 

educação que possa estimular o aluno a buscar e selecionar as fontes de 

informação voltadas ao ensino e à pesquisa, estudando-as e recriando-as. O uso 

das TIC no ambiente escolar precisa ser visto pelos professores, não como uma 

ameaça a sua forma de ensinar, mas como um aliado para a promoção do 

aprendizado, porém não esquecendo que o professor é quem determina o conteúdo 

e o aluno é o sujeito que manifesta o melhor caminho para poder assimilar. 

Brandão (2002, p.4) pontua que: “no mundo transformado pela 

tecnologia mais do que nunca a educação deve estar apoiada na busca de alunos e 

professores inventivos e criativos, capazes de preconizar uma sociedade melhor.” É 

preciso que haja envolvimento na produção de conhecimentos para que os alunos, 

ao utilizarem a tecnologia, não fiquem restritos a participações passivas diante da 

mesma, mas que saibam ousar na busca de novos saberes. 

Com o avanço tecnológico os profissionais precisam estar cada vez 

mais conectados com o mundo, especialmente os da educação, tendo que 

abandonar antigas formas de ensinar e buscar condições ao desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem ressaltando a criatividade, com alunos criativos e 

envolvidos com outras descobertas. 
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O que deve ter uma sala de aula para uma educação de qualidade? 

Precisa fundamentalmente de professores bem preparados, motivados e bem 

remunerados e com formação pedagógica atualizada. Isto é incontestável. (MORAN, 

2004, p.15). 

Através da aplicação da tecnologia na educação será possível 

mudar a perspectiva dos ditos analfabetos tecnológico, pois o desenvolvimento de 

novas tecnologias, que tem provocado uma revolução silenciosa na sociedade, 

também tem transformando os meios de fazer negócio, o modo de trabalhar das 

pessoas, também têm permitido outras possibilidades de ensino/aprendizagem. 

Sabe-se que o professor sozinho não pode tudo, mas que, segundo 

Gomes (2005), com habilidade para gerenciar as diversas restrições ele pode tornar 

seu trabalho mais eficaz no dia-a-dia escolar. No contexto atual precisa-se de um 

professor com conhecimento intelectual suficiente para dominar o conteúdo que 

precisa desenvolver e competências especiais para atuar em espaços tão diversos 

quanto seu público ouvinte possa oferecer.  

São comuns nas cidades médias e pequenas termos professores 

leigos e sem nenhuma formação acadêmica, pedagógica e principalmente científica, 

o que dificulta uma ação mais ousada na prática docente. Esta situação parece ser 

um dos grandes desafios para a sociedade que é a formação de professores em 

quantidade e qualidade suficiente para atender à diversidade e à necessidade atual.                    

Mercado (1999), diz afirma que: 

 

Os cursos de formação, nas Faculdades de Educação não estão 

preparando professores habilitados para utilizar e produzir novas 

tecnologias na educação. Nesta formação de professores é preciso 

repensar o processo de aprendizagem, buscando a gênese do 

conteúdo a ser dominado pelo aprendiz, pondo a descobertas 

concepções pedagógicas inadequadas, dificuldades e possíveis 

vantagens de estratégias e métodos diferentes. (p. 45-46). 

 

Segundo Pretto a escola: 

 

[...] passa a ter um papel muito mais forte, um papel significativo na 

formação das novas competências, que não sejam necessariamente 



22 

 

 

competências vinculadas á perspectiva de mercado que domina hoje 

toda a sociedade. Que não seja, uma simples sinergia entre 

competências, informações e novos saberes. (2000, p.82) 

 

É importante que o professor saiba trazer sua perspectiva de 

professor, de leitor maduro, de observador atento, mas isso não quer dizer frustrar a 

capacidade criativa de seus alunos. É necessário que o professor saiba esperar, 

tenha firmeza e crença na capacidade de seus alunos. As experiências de 

implantação da informática na escola têm mostrado que a formação de professores 

é fundamental e exige uma abordagem totalmente diferente. Primeiro, a implantação 

da informática na escola envolve muito mais do que prover o professor com 

conhecimento sobre computadores ou metodologias de como usar o computador na 

sua respectiva disciplina.  

Tal como ocorre em outros processos de mudança na área 

educacional, o professor é o agente executor de novas concepções e metodologias. 

A incorporação da TIC depende da capacitação e instrumentação técnica-

pedagógica do corpo docente. No Brasil, onde o nível de informatização é muito 

menor, possivelmente o referido indicador, relativo à segurança dos professores, 

seja ainda mais dramático, evidenciando o longo caminho a ser percorrido até se 

chegar à inclusão da TIC na Educação. No caso específico da proposta apresentada 

neste trabalho, além de capacitação no uso fluente dos recursos da TIC, os 

professores precisam estar munidos de elementos teóricos e práticos sobre o 

método de ensino através de projetos. 

Para Fernandes e Araújo (online), a utilização das TIC garante a 

difusão de novas estratégias de veiculação da informação, bem como novos 

modelos de comunicação, abrindo um leque de possibilidades de mudanças 

comportamentais e de atitudes do ser humano em relação aos processos 

educacionais.  

Mas mais que incluir a utilização das TIC na educação, é necessário 

refletir sobre suas possibilidades pedagógicas. A exploração de softwares, blogs, 

youtube, nesta perspectiva, transforma cada um desses meios em mais do que um 

recurso pedagógico, como uma estratégia de ensino e aprendizagem em que o 

papel do professor é fundamental com a democratização do ensino a escola passou 

a abrigar alunos de diversas camadas sociais com bagagem sociocultural diferente e 
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para atender essa clientela é preciso que o professor esteja atento as reais 

necessidades da comunidade para interferir com mais eficiência.  

Menezes (apud GENTILE, 2007, p. 34) diz: “a escola precisa rever 

sua missão e seu projeto pedagógico para atender a todos, com ou sem problemas 

socioeconômicos”. Para alcançar essa eficiência o professor precisa desenvolver 

habilidades e competências.  

Os estudantes e professores precisam entender que o conhecimento 

é construído em comunidades de prática e que o conhecimento é o único ativo que 

aumenta quando você o divide. Mas para a colaboração acontecer, é preciso que 

todas as partes envolvidas tenham, verdadeiramente, respeito sobre a opinião das 

outras pessoas e isso precisa partir do professor. 

Perrenoud (2000) observa em professores mais experientes a 

competência valiosa de perceber os múltiplos processos que acontecem ao mesmo 

tempo em sua turma, apreendendo o essencial do que se passa com tranquilidade: 

Essa competência é mobilizada por inúmeras competências mais globais de gestão 

de classe (por exemplo, saber prever e prevenir a agitação) ou de animação de uma 

atividade didática (por exemplo, saber determinar e envolver os alunos distraídos ou 

perdidos). 

“A missão da educação do futuro é ensinar a compreensão entre as 

pessoas como condição e garantia de solidariedade intelectual e moral da 

humanidade”. (MORIN, 2006, p. 93). Dada a importância da educação para a 

compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as idades, o 

desenvolvimento da compreensão necessita da reforma planetária das 

mentalidades; esta deve ser a tarefa da educação do futuro. (MORIN, 2006, p. 104). 

O professor deve trabalhar para esta humanização da humanidade desenvolvendo a 

ética da solidariedade, da compreensão, do respeito à diversidade individual 

promovendo a consciência antropológica, ecológica e espiritual da condição humana 

e para tanto precisa desenvolver a inteligência geral que favorece o pensamento 

complexo com um trabalho pedagógico de conteúdos interdisciplinares, 

contextualizados e globalizados.  

Contribuindo nas reflexões sobre as competências necessárias ao 

professor para a educação do século XXI, Nóvoa (2001) propõe um perfil: professor 

reflexivo é preciso “Identificar essas práticas de reflexão – que sempre existiram na 

profissão docente [...] tentar identificá-las e construir as condições para que elas 
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possam se desenvolver”. Este pode ser o caminho para a construção de formação 

contínua do professor “só uma reflexão sistemática e continuada é capaz de 

promover a dimensão formadora da prática”. (NÓVOA apud GENTILE, 2001, p. 14). 

 O crescimento profissional na instituição escolar resulta de trabalho 

em equipe que reflete e busca ações coletivas, sem divisões de tarefas, onde todos 

se sintam responsáveis pelo ensino. Nóvoa (apud GENTILE, 2001) diz que o 

desenvolvimento pessoal e profissional depende muito do contexto em que 

exercemos nossa atividade. Todo professor deve ver a escola não somente como o 

lugar onde ele ensina, mas onde aprende. A atualização e a produção de novas 

práticas de ensino só surgem de uma reflexão partilhada entre os colegas. Esta 

reflexão tem lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas para os 

problemas educativos. Nóvoa diz que se queremos renovar a profissão e as 

estratégias de formação temos de dar visibilidade às práticas. Isso começa no 

período de estágio e continua por toda a vida.  

Segundo Libâneo (2004), 

 

O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a 

formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de 

conhecimentos teóricos e práticos destinados á formação 

profissional, completados por estágios. A formação continuada é o 

prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento 

profissional teórico e pratico no próprio contexto de trabalho e 

desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para alem do 

exercício profissional. (p.227). 

 

A formação não se dá apenas pelo professor individualmente, é uma 

ação coletiva que deve ser desenvolvida dentro da escola, como ambiente de 

formação e crescimento profissional contínuo.  

O aluno ao chegar à escola traz conhecimentos do senso comum e 

o professor deve partir das representações desse senso comum dos alunos para 

abrir espaço de discussão e avançar na aprendizagem do saber escolar. A 

construção do conhecimento não é somente memorização ou retenção de 

informações, mas a transposição de obstáculos graças a uma aprendizagem inédita, 

uma transferência, uma generalização ou a construção de um conhecimento novo.  
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Desde que o ensino se tornou obrigatório dos 6 aos 16 anos, 

levando muitos alunos a escola sem vontade de instruir-se, atribui-se ao professor a 

arte de desenvolver o desejo de saber e a decisão de aprender em seus alunos de 

ensino fundamental e médio (DELANNOY apud PERRENOUD, 2000). 

Para Perrenoud (2000) O aluno pode ser formado para a escolha 

entre o melhor e o pior da internet e o domínio das novas ferramentas de trabalho. 

Cabe, então, ao professor ter uma cultura básica nas novas tecnologias para poder 

utilizá-las como auxílio ao ensino. A verdadeira incógnita é saber se os professores 

irão apossar-se das tecnologias como um auxílio ao ensino, para dar aulas cada vez 

mais bem ilustradas por apresentações multimídia, ou para mudar de paradigma e 

concentrar-se na criação, na gestão e na regulação de situações de aprendizagem. 

(PERRENOUD, 2000, p. 139). 

O novo profissionalismo docente tem de basear-se em regras éticas, 

nomeadamente no que diz respeito à relação com os restantes atores educativos, e 

na prestação de serviços de qualidade. Este é o desafio para o professor do século 

XXI: contribuir para a renovação da profissão e do sistema de ensino. Nóvoa (apud 

GENTILE, 2001, p. 15) diz: “ser professor no século XXI é reinventar um sentido 

para a escola, tanto do ponto de vista ético quanto cultural”.  

Para promover a formação contínua do professor este deve ser o 

perfil do educador do século XXI: professor pesquisador e reflexivo ele, precisa estar 

atento ás evoluções das ciências e da tecnologia. Concluiu-se, que a graduação de 

formação de professores deve ir além dos conhecimentos disciplinares e 

desenvolver no formando o perfil de profissional em formação: insatisfação com o 

conhecimento que domina para buscar sempre o aprimoramento, a competência de 

aprender a aprender com a reflexão e a autoavaliação constante, a autonomia de 

pensamento global e contextualizado através do desenvolvimento da inteligência 

geral, os valores de tolerância e respeito à diversidade humana e a capacidade de 

solidariedade intelectual para a promoção de um convívio sociocultural harmonioso.  

Ensinar é orientar, estimular, relacionar, mais que informar. Mas só orienta aquele 

que conhece que tem uma boa base teórica e que sabe comunicar-se. O professor 

vai ter que se atualizar sem parar, vai precisar abrir-se para as informações que o 

aluno vai trazer aprender com o aluno, interagir com ele, segundo Dimenstein 

(1999). 



26 

 

 

A verdadeira tarefa do educador é a de dar ao educando um 

ensinamento que o leve a compreender que é ele mesmo que deve assumir a sua 

própria educação. “Ensinar a aprender, a se construir ou a se reconstruir: eis o papel 

do educador. Todo o progresso na educação está na construção do espírito e não 

em sua domesticação” (JAPIASSU, 1992, p.87).  

O novo papel do professor deveria ser o de estimulador no processo 

aprender a aprender, que ocorre quando se automatiza o processo de abstração 

reflexiva, que nos leva a pensar sobre o nosso próprio pensamento, ou, nas palavras 

de Maturana e Varela (1980), quando observamos, de forma sistemática, nossos 

próprios estados internos.  

Segundo Gouvêa (1999), o professor será mais importante do que 

nunca nesse processo de inclusão da internet na educação, pois ele precisa se 

aprimorar nessa tecnologia para introduzi-la na sala de aula, no seu dia-a-dia, da 

mesma forma que um professor, que um dia, introduziu o primeiro livro em uma 

escola e teve que começar a lidar de modo diferente com o conhecimento – sem 

deixar as outras tecnologias de comunicação de lado. Continuaremos a ensinar e a 

aprender pela palavra, pelo gesto, pela emoção, pela afetividade, pelos textos lidos 

e escritos, pela televisão, mas agora também pelo computador, pela informação em 

tempo real, pela tela em camadas em janelas que vão se aprofundando nossas 

vidas. 

As tecnologias não substituem o professor, mas permitem que 

algumas das tarefas e funções dos professores possam ser modificadas (MORAN, 

1998).  

Num segundo momento, coordenar o processo de apresentação dos 

resultados pelos alunos. Depois, questionar alguns dos dados apresentados, 

contextualizar os resultados, os adaptar à realidade dos alunos e por fim, questionar 

os dados apresentados. Bazzo (1999) entende que:  

 

[...] nossas escolas são excelentes, estão no mesmo nível – muitas 

vezes acima – das escolas em todo o mundo. Precisamos apenas 

desenvolver a questão pedagógica. É preciso incomodar, 

desestabilizar, provocar e motivar o aluno, para que desenvolva a 

curiosidade, a iniciativa, o senso crítico e a criatividade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As TIC têm um potencial inovador enorme, contudo elas vieram para 

enriquecer o espaço educacional, não para substituir o professor. É possível 

observar que elas pertencem ao presente humano independente da circunstância. 

Assim, sozinhas elas são apenas ferramentas, mas se bem utilizadas, elas podem 

colaborar para que haja de fato uma mudança radical no processo ensino-

aprendizagem. Houve resistências institucionais, mas independente as tecnologias 

chegaram à escola onde são cada vez mais fortes as pressões por mudanças. 

Tecnologia educacional é a forma de fazer uso de ferramentas particulares como 

instrumento para melhoria do ensino, o uso das TIC ainda é um desafio para alguns 

professores, pois muitos ainda não possuem domínio nenhum dos instrumentos 

tecnológicos.  

A capacitação do professor em serviço é a única forma possível para 

que ele possa ser preparado para o trabalho com as novas tecnologias, 

principalmente aquelas mediadas pelo computador, ferramenta intelectual no seu 

fazer pedagógico. As tecnologias remetem a ideia de facilidade, conforto, praticidade 

e as atualizações que são rápidas e exige dos sujeitos um constante 

aperfeiçoamento das habilidades para uso. 

A prática docente e a utilização dos recursos tecnológicos, conforme 

a análise feita requer que os docentes estejam preparados com saberes específicos 

á profissão, em virtude da necessidade de aplicarem esses saberes em sua prática 

diária para o bom desenvolvimento de seu fazer pedagógico. Se usada de maneira 

adequada e organizada, as tecnologias podem oferecer uma educação de qualidade 

com inclusão digital e dinamização no processo de aprendizagem. 

Portanto, o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula 

requer habilidades e conhecimentos específicos para que, o docente tenha 

condições de desenvolver uma prática adequada às exigências apresentadas no 

decorrer do exercício de suas funções, para isso, faz-se necessário, compreender 

que a formação do docente deve fundamentar-se na construção da atitude reflexiva, 

abrindo assim o caminho ao docente para análise e revisão da prática pedagógica e 

de construção de esquemas teóricos e práticos a serem aplicadas em sua sala de 

aula. As tecnologias na escola torna o processo de ensino-aprendizagem mais 

atraente para os alunos, mas é um novo desafio para a educação, pois é necessária 
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uma reorganização da escola em relação ao seu modelo de ensino. É papel da 

escola buscar maneiras de tornar o processo educativo mais prazeroso e 

contextualizado. 

Mesmo que alguns educares ainda se sintam inseguros e 

despreparados, outros já despertaram para o potencial dessas ferramentas e 

sempre procuram levar novidades para sala de aula. A prática do professor é 

importante para incentivar a utilização das novas tecnologias de ensino. 

No entanto, ao longo do trabalho, ficou claro que a introdução das 

novas tecnologias da informação e da comunicação no contexto educacional só 

pode significar um avanço para o cotidiano de professores e alunos, se essa aliança 

não se caracterizar somente pela presença da tecnologia. 

Espero que esta monografia possa servir de base para professores 

e/ou pesquisadores da área. 
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