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RESUMO 

 

 

A sociedade está constante desenvolvimento e a educação está diretamente inserida 

nessa evolução. Constata-se que os avanços tecnológicos possuem seus pontos 

positivos e negativos. O mal-uso das mídias podem influenciar de forma efetiva na 

aprendizagem dos educandos bem como na saúde física e mental dos mesmos. 

Primeiramente foi feito um levantamento de referências teóricas que mostraram os 

paradigmas da tecnologia da educação, a informática educativa, o PROINFO e UCA, 

os tipos de software e os recursos midiáticos e o construtivismo. Então foi realizado 

um estudo sobre os conceitos de informática educativa. E por fim, foi abordado a 

influência das TICs na educação. Concluiu-se que as novas tecnologias precisam ser 

manuseadas de forma consciente, sendo necessário esclarecer as crianças e jovens 

o quanto é importante estar conectado com o mundo. É necessário que busquem 

internalizar de que forma utilizar as TICs para o aprimoramento da aprendizagem e 

isso deve ser papel da sociedade, dos pais ou responsáveis, como também dos 

profissionais da educação. Esta pesquisa adotou o método qualitativo, por meio de 

levantamento bibliográfico. 

Palavras-chave: Educação. TICs. Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Society is constantly developing and education is directly embedded in this evolution. 
It is noticed that technological advances have their positive and negative points. The 
misuse of the media can influence in an effective way in the learning of the students 
as well as in the physical and mental health of the same ones. Firstly, a survey was 
made of theoretical references that showed the paradigms of education technology, 
educational computing, PROINFO and UCA, types of software and media resources 
and constructivism. Then a study was carried out on the concepts of educational 
computing. Finally, the influence of ICTs on education was addressed. It was 
concluded that new technologies need to be handled in a conscious way, and it is 
necessary to make it clear to the children and young people how important it is to be 
connected with the world. It is necessary that they seek to internalize in what way to 
use the ICTs for the improvement of the learning and this must be role of the society, 
of the parents or responsible, as well as of the professionals of the education. This 
research adopted the qualitative method, through a bibliographical survey. 

 
 Keywords: Education. TICs. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nos dias atuais a tecnologia está cada vez mais inserida no sistema 

educacional, auxiliando diretamente no processo ensino-aprendizagem. Dentro desta 

perspectiva os educadores enfrentam um novo desafio que é agregar no seu dia a dia 

as novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC’s). 

Diante de tantos problemas que a educação no país enfrenta e de tantas 

necessidades, a busca do conhecimento é fator primordial para a transformação 

dessa realidade, porém toda busca possui questionamentos constantes, produzindo 

verdades provisórias e desencadeando a criticidade dos educadores. Dessa forma 

conceitos divergentes são criados acerca do uso das tecnologias nas escolas, onde 

uns acreditam que ferramentas tecnológicas proporcionariam uma aprendizagem 

mais efetiva e prazerosa, outros ainda possuem certa resistência em utilizar tais 

recursos na sua prática. 

A Declaração de Alexandria1 (2005) reconhece a alfabetização midiática e 

informacional como: 

“[...] empodera as pessoas de todos os estilos de vida a procurar, avaliar, usar 

e criar a informar de forma efetiva para atingirem suas metas pessoais, 

sociais, ocupacionais e educacionais. Trata-se de um direito humano básico 

em um mundo digital que promove a inclusão social em todas as nações.”

  
       Os docentes precisam estar sempre abertos às mudanças e romper com certos 

paradigmas, mas para que isso aconteça é necessário que os mesmos tenham 

incentivo a formação continuada e que compreendam que o momento atual é de uma 

educação voltada para a sociedade da economia global, onde há flexibilidade e 

mobilidade do conhecimento. 

             Profissionais da educação ainda estão vinculados ao processo de ensino 
tradicional e não  possibilitam a inserção de metodologias inovadoras com a utilização 
de ferramentas midiáticas. O educador precisa ter consciência que terá que aprender 
para ensinar, ou seja, muitos profissionais não conseguem manusear um computador 
e por isso resistem em não ensinar, pois não estão acessíveis a aprender quer seja 
por vergonha, medo ou falta de interesse. 
 

                                            

 1 Um Colóquio de alto nível sobre Competência Informacional e Aprendizagem ao Longo da Vida realizada 

na Biblioteca de Alexandria. Abrange as competências para reconhecer as necessidades informacionais e 

localizar, avaliar, aplicar e criar informação dentro de contextos culturais e sociais; 
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Por outro lado, não estamos aqui afirmando que somente os profissionais que 

usam na sua prática os recursos tecnológicos são os que conseguem ministrar 

excelentes aulas e alcançar melhor os seus objetivos. É imprescindível agregar as 

TICs a uma série de fatores, como por exemplo, o planejamento. As tradicionais aulas 

de informáticas precisam sair de cena, para que a cultura virtual esteja presente em 

todas as aulas quer seja na disciplina de geografia, matemática, história ou qualquer 

outra do currículo escolar, por exemplo, ao utilizar-se vídeo/filme (ou SW específico) 

em apoio a apresentação de conteúdos e desenvolvimento de competências 

curriculares. 

Nesses eventos/acontecimentos o educador precisa trabalhar de forma 

contextualizada na busca de solução particular a um problema em atualização e 

principalmente reconhecer seu real papel de mediador, onde possibilitará a 

construção do conhecimento, através de dinâmica de comunicação estabelecida, 

promovendo não só a aprendizagem, mas também a construção de valores e a 

formação de cidadãos críticos e globais. 

O Currículo para a formação de professores sobre Alfabetização Midiática e 

Informacional (AMI)2 da UNESCO relata que os principais benefícios da mesma são: 

1. no processo de ensino e aprendizagem, equipa os professores com um 

conhecimento aprimorado que contribuirá com o empoderamento dos futuros 

cidadãos; 

2. a alfabetização midiática e informacional transmite conhecimentos cruciais 

sobre as funções das mídias e dos canais de informação nas sociedades 

democráticas. Além disso, fornece uma compreensão razoável sobre as 

condições necessárias para cumprir essas funções efetivamente e as 

habilidades requeridas para avaliar o desempenho das mídias e dos 

provedores de informação à luz das funções esperadas; 

3. uma sociedade alfabetizada em mídia e informação promove o 

desenvolvimento de mídias livres, independentes e pluralistas, e de sistemas 

abertos de informação. (2013,p.18) 

 

 

                 As escolas necessitam incorporar a sua prática pedagógica os produtos 

tecnológicos para proporcionar uma aprendizagem contemporânea, pois na 

atualidade muitos recursos tecnológicos e eletroeletrônicos já são muito presentes na 

realidade da geração atual como os IPADs, Netbooks, Tablets, redes sócias e outros. 

Ou seja, a cultura virtual já está de certa forma inserida na sociedade como um todo, 

basta o educador lançar mão de seu olhar pedagógico para que essa gama de 

                                            
2http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002204/220418por.pdf 
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recursos a sua disposição venha de encontro com seus objetivos, porém é importante 

ressaltar que o educador precisa ficar atento para o mal uso desse recurso tão valioso, 

pois o mesmo pode se tornar um meio que estimule a falta de concentração por parte 

dos alunos e até mesmo a prática do cyberbulling. 

De acordo com os PCNs3, Vol2, p.24: 

[...] “as novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o 

cotidiano, independente do espaço físico e criam necessidades de vida e 

convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o 

rádio, a informática entre outras, fazem com que os homens se 

aproximassem por imagens e sons de mundos antes imagináveis”. 

Neste sentido questiona-se, ainda há uma grande resistência por parte dos 

educadores em usar as TIC’s na sua prática pedagógica e em que momento e como 

estes profissionais são capacitados para tal feito? O que os professores estão fazendo 

para inserir a mídia utilizada nas suas práticas pedagógicas? A mídia utilizada se mal 

explorada pode trazer malefícios em relação à alienação e influencia aos educandos? 

Os vídeos e filmes (se forem as mídias utilizadas) são ferramentas pedagógicas 

importantes para o processo ensino aprendizagem? 

O objetivo do trabalho é analisar como se dá o processo de inserção das TIC’s 

no processo ensino aprendizagem, verificar como é feita a capacitação dos 

professores para a utilização das TIC’s como recurso pedagógico, observar e 

descrever de que forma a tecnologia pode trazer tantos benefícios quanto malefícios 

              Esse estudo teve como indicativo a pesquisa qualitativa, por meio de 

pesquisa documental e levantamento histórico das TIC’s na educação. Esta pesquisa 

terá suporte dentro das abordagens teóricas estruturado por diversos autores como: 

Maria das Graças Setton, Karl Marx, Paulo Freire, Pierre Lévy entre outros. 

                Suporte dentro das abordagens teóricas estruturado por diversos autores 

como: Maria das Graças Setton, Karl Marx, Paulo Freire, Pierre Lévy entre outros. 

                Está de trabalho está organizado em (03) três capítulos, onde no capítulo 1 

é apresentado o uso das tecnologias pautado na LDB, no capítulo 2 é feita uma 

abordagem sobre o conceito de informática educativa e no capítulo 3 será 

desenvolvido uma análise sobre a influência das novas tecnologias dentro da 

educação. Dessa forma a pesquisa em questão possibilitará possíveis estudos mais 

                                            
3http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 
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abrangentes proporcionando uma contribuição acadêmica para os profissionais que 

utilizam ou passaram a utilizar os recursos midiáticos nas suas práticas pedagógicas. 
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CAPÍTULO I- LDB, PNE E O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

 

1.1-PARADIGMAS DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

No final do século XX, os computadores começaram a existir em diversos lares 

como tantos outros objetos que proporcionavam informação e comunicação (telefone, 

rádio, TV). A partir desse momento de globalização da economia mundial, o homem 

por meio desse recurso tecnológico se informa, comunica-se, faz compras, etc. Todas 

essas mudanças refletiram na educação. Na década de 90 novos referenciais de 

educação eram propostos, ora na revisão de programas de ensino, ora no 

investimento na formação de educadores, porém, foram as exigências do mercado de 

trabalho que impulsionaram a rediscussão dos princípios educacionais. Partindo 

dessa rediscussão é que se inserem no contexto educacional a tecnologia a favor da 

aprendizagem, deixando de ser meramente um avanço dos meios de comunicação e 

se expandindo como veículo de informação na sociedade e avanço no pensamento 

humano. De acordo com PRETTO: 

“Esse conjunto de novos valores vai caracterizando esse novo mundo ainda 

em formação. Um mundo em que a relação homem-máquina passa a adquirir 

um novo estatuto, uma outra dimensão. As máquinas da comunicação, os 

computadores, essas novas tecnologias, não mais máquinas. São 

instrumentos s de uma nova razão. Nesse sentido, as máquinas deixam de 

ser como vinham sendo até então, um elemento de mediação entre o homem 

e a natureza e passam a expressar uma nova razão cognitiva”. (1996, p.43) 

 

Nesse sentido é importante incluir o uso das tecnologias no currículo escolar. 

Sabendo-se que a função da escola é formar um cidadão para uma vida plena e 

humana nas relações interpessoais e sociais, a utilização das tecnologias 

proporcionará um melhor desenvolvimento linguístico e cognitivo, ou seja, uma 

aprendizagem efetiva. 

Para Lévy (1996, p.16) “o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. 

Contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o complexo 

problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um  



 

 

 

14 

acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um 

processo de resolução: a atualização. 

A globalização possui suas consequências tanto positivas quanto negativas. 

Entre as positivas podemos destacar o estreitamento das fronteiras internacionais, o 

acesso as tecnologias, informação em tempo real e formação da cultura global. Diante 

isso a escola deve exercer seu papel social e acompanhar as mudanças, ou seja, hoje 

os modelos de educação são outros e o professor precisa estar envolvido com a 

tecnologia. 

Contudo ainda nos dias atuais um dos desafios dos profissionais da educação 

é formar um indivíduo tecnológico dentro de um contexto de extrema desigualdade 

social. Ressaltando que a tecnologia atrelada à educação não pode ser considerada 

a redentora de todos os problemas educacionais. 

“É desde o ensino primário e secundário que a educação deve  tentar vencer 

estes novos desafios: contribuir para o desenvolvimento, ajudar a 

compreender e, de algum modo, a dominar o fenômeno da globalização, 

favorecer a coesão social.”(Relatório para a Unesco da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI, p.152.Cortez Editora.1998) 

 

A informação no século XXI é um instrumento de mudanças, capaz de 

transformar culturas e é a palavra chave para a cidadania. Cabe à escola implantar 

em sua prática pedagógica aos produtos tecnológicos e contribuir para um melhor 

convívio na sociedade atual. As TICs dão um novo enfoque para a educação, 

deixando a aprendizagem mais prazerosa e atraente, por sua vez os educadores 

precisam ser mais criativos e reconhecer que a tecnologia já está inserida na 

sociedade como um todo, ou seja, vivemos hoje dentro de uma cultura global. 

Nesse sentido SETTON (2010, p.14): 

Conhecer as mídias como matrizes de cultura é considerá-las um sistema de 

símbolos com linguagem própria, distinta das demais matrizes de cultura 

(imagem, som, texto, e a mistura de todos eles) que compõem o universo 

socializador do indivíduo contemporâneo.  

  

Docentes que evitam proporcionar o acesso às tecnologias de informação e da 

comunicação estarão sendo excludentes com seus alunos, evitando que os mesmos 

possam inteirar-se de informações em tempo real, estudos e pesquisas em bibliotecas 

via escola que não se adequar para a utilização das mídias se tornará uma escola 
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incompleta, pois as TICs possuem uma gama de opções metodológicas a favor da 

aprendizagem bem como a favor do trabalho pedagógico. 

São inúmeras as discussões sobre a educação e sobre as modificações dos modelos 

de ensino, dessa forma o educador é convidado a rever sua práxis e diferenciá-la dos 

padrões tradicionais. 

 O professor deve ordenar seu trabalho com esse leque de informações e em 

específico a internet, também chamado de ciberespaço. Lévy (2000) define 

ciberespaço como “novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de 

computadores”. O ciberespaço permite diferentes maneiras de se comunicar de forma 

coletiva. De acordo com o autor esse novo momento não terá fim e deverá ser 

entendida e dominada por todos. 

Diante todas essas informações a sociedade atual está inserida em uma 

cibercultura, ou seja, a cultura contemporânea onde o ser humano por meio das TICs 

transmitem saberes trocam experiências, diminuem o distanciamento geográfico e 

consequentemente mudam de atitudes, valores e o modo de pensar. 

De acordo com Lévy (2010): 

“Nenhuma reflexão séria sobre o devir da cultura contemporânea pode 

ignorar a enorme incidência das mídias eletrônicas (sobretudo a televisão) e 

da informática”. (LÉVY, 2010, p.17) 

 

Ainda para Lévy, não é só necessário adaptar-se às tecnologias, mas sim 

acompanhar a transformação da civilização global. Nesse novo contexto da 

cibercultura o aluno precisa ser inserido, e o principal mediador entre educando e 

tecnologia é o professor. 

 

1.2.  -PROINFO E UCA EM BENEFÍCIO DA EDUCAÇÃO 

 

O PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional) foi um dos 

programas governamentais pioneiros a incluir as tecnologias da educação nas escolas 

públicas. O mesmo tem como objetivo de impulsionar o uso da informática na rede 

pública de ensino, especificamente na educação básica, distribuindo computadores e 

recursos digitais. 
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Contudo, os municípios precisam assegurar uma estrutura adequada para 

receber os laboratórios de informática e a capacitação dos professores para a 

utilização das TICs. 

De acordo com o MEC, para fazer parte do PROINFO tanto urbano quanto rural, 

os municípios devem seguir alguns critérios como: a adesão, o cadastro e a seleção 

das escolas. 

A adesão é um compromisso do município com as normas do programa para o 

recebimento dos laboratórios, o cadastro deve ser feito pelo prefeito para que 

aconteça a inclusão das escolas no programa. Recursos multimídias são oferecidos 

por meio do Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola. 

Os cursos ofertados de acordo com o Portal do MEC são: 

 

 Introdução à Educação Digital (60h) - Este curso tem o objetivo de 
contribuir para a inclusão digital de profissionais da educação, preparando-os 
para utilizarem os recursos e serviços dos computadores com sistema 
operacional Linux Educacional, dos softwares livres e da Internet. Outro 
objetivo do ProInfo Integrado trazer uma reflexão sobre o impacto das 
tecnologias digitais nos diversos aspectos da vida e, principalmente, no 
ensino. 

 Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (60h) - 
visa oferecer subsídios teórico-metodológicos práticos para que os 
professores e gestores escolares possam: 
 
- compreender o potencial pedagógico de recursos das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) no ensino e na aprendizagem em suas 
escolas;  

 Elaboração de Projetos (40h) : Visa capacitar professores e gestores 
escolares para que eles possam: 
- Identificar as contribuições das TIC para o desenvolvimento de projetos em 
salas de aula; 
- Compreender a história e o valor do trabalho com projetos e aprender formas 
de integrar as tecnologias no seu desenvolvimento; 
- Analisar o currículo na perspectiva da integração com as TIC; 
- Planejar e desenvolver o Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo 
(PITEC); 
- Utilizar os Mapas Conceituais ao trabalho com projetos e tecnologias, como 
uma estratégia para facilitar a aprendizagem. 

 Redes de Aprendizagem (40h): O curso tem o objetivo de preparar os 
professores para compreenderem o papel da escola frente à cultura digital, 
dando-lhes condições de utilizarem as novas mídias sociais no ensino. 
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13156) 
 

O Projeto UCA (Um Computador por Aluno) também tem como finalidade a 

inclusão digital nas escolas públicas. 

Conforme o Art 7º da Lei o Prouca tem o objetivo de promover a inclusão 

digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, 
municipal ou nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com 
deficiência, mediante a aquisição e a utilização de soluções de informática, 
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constituídas de equipamentos de informática, de programas de computador 
(software) neles instalados e de suporte e assistência técnica necessários ao 
seu funcionamento. 

Esse programa se integra efetivamente ao PROINFO. A capacitação de 

profissionais para a utilização das TICs nos laboratórios de informática é enriquecida 

com o uso de computadores portáteis chamados laptops educacionais. 

O RECOMPE (Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso 

Educacional) regulamenta que estados e municípios adquiram computadores 

portáteis novos para o uso nas redes públicas de ensino. 

De acordo com o Manual de Adesão do PROUCA (2010) os executores deste 

programa governamental são: FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação), BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômica e Social), STN 

(Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda) 

Tais políticas públicas citadas são alguns dos inúmeros projetos voltados para 

a inserção das TICs na educação pública, bem como no trabalho pedagógico. Para 

que os mesmos sejam executados com êxito é necessário que gestores, professores 

e até mesmo governantes reconheçam o seu real papel frente à educação 

contemporânea. Os programas existem, porém, os profissionais precisam colocá-los 

em prática. 

Prado e Valente (2003) ressaltam que a formação de professores capazes de 

utilizar tecnologias (em especial, o computador) na educação, exige não apenas o 

domínio dos recursos, mas também uma prática pedagógica reflexiva que contemple 

o contexto de trabalho do professor. 
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CAPÍTULO 2- INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Nos dias atuais o docente inovador precisa ser dinâmico e criativo. A escola 

precisa ser atraente e a tecnologia deve estar inserida nas propostas pedagógicas de 

cada instituição. É necessário compreender que a busca na internet é também uma 

prática de leitura e que o computador como tantas outras mídias devem ser usadas a 

favor da aprendizagem. A informática na educação tem como objetivo proporcionar 

diferentes recursos para beneficiar o trabalho do educador, proporcionando 

informações globalizadas em tempo real. 

De acordo com Assmann (2005): 

Em muitos ambientes escolares persiste o receio preconceituoso de que a 
mídia despersonaliza, anestesia as consciências e é uma ameaça a 
subjetividade. A resistência de muitos (as) professores (as) a usar soltamente 
as novas tecnologias na pesquisa pessoal e na sala de aula tem muito a ver 
com a insegurança derivada do falso receio de estar sendo superado/a, no 
plano cognitivo. 
 

 Ou seja, a escola precisa internalizar que a informática está a favor da 

educação e que é necessário caminhar lado a lado com a tecnologia. A resistência 

dos professores deve ser deixada de lado e haver uma conscientização de que as 

TICs estão presentes no dia a dia de todos. 

Segundo Belloni: “A educação é e sempre foi um processo complexo que 

utiliza a medida de algum tipo de meio de comunicação como complemento ou apoio 

à ação do professor em sua interação pessoal e direta com os estudantes”. (BELLONI, 

1999. p.54). 

A informática só será realmente educativa quando os educadores e gestores 

deixarem de tratar a mesma como um recurso alternativo que proporciona diversão, 

joguinhos, troca de mensagens e outros atrativos. É extremamente necessário 

incorporar a aprendizagem nas metodologias voltadas para a informática. 

Ainda para Assmann(2005): 

“A educação ainda está aquém da onda contemporânea do conhecimento e 
tem utilizado muito pouco os veículos disponíveis a serviço da construção do 
conhecimento e da formação das pessoas. É preciso conhecer e avaliar a 
onda digital para saber lidar e até confrontar as transformações de 
pensamento, comportamentos, regras sociais e atitudes que estão se 
formando e podem educar ou deseducar o ser humano na atual sociedade 
da informação. ”(p.58) 
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2.1 OS RECURSOS MIDIÁTICOS E O CONSTRUTIVISMO  

Grandes filósofos e educadores analisaram ao longo do tempo a escola 

tradicional, onde a mesma precisava passar por uma inovação. A escola tradicional 

era pautada na aprendizagem mecânica, onde o aluno recebia o conhecimento 

passivamente em meio ao autoritarismo dos professores. 

Surge então uma corrente denominada construtivismo, onde o aluno constrói o 

seu conhecimento mediado pela ajuda do educador. Dentre os idealizadores dessa 

corrente estão Paulo Freire, Jean Piaget, Vygotsky, Howard Gardner, Emília Ferreiro 

entre outros. 

No construtivismo o educador deixa de ser transmissor para se tornar mediador 

do processo ensino aprendizagem, onde o mesmo estimula a criatividade, a busca e 

a criticidade. 

Paulo Freire (1996, p. 39) expõe:  

“[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 
da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 
e de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.  

O exercício educativo na modernidade requer uma nova prática que reflita as 

novas práticas educativas atuais. E é essa nova prática que Freire (1996) denomina 

como práxis crítica. Por isso é preciso uma reflexão crítica sobre a práxis do educador 

com as novas tecnologias. 

Inserido no Construtivismo estão as teorias de aprendizagem cooperativa. As 

mesmas têm o objetivo de reconhecer a dinâmica envolvida no ato de ensinar e 

aprender. 

           Para ARGYLE, Michael apud CAMPOS, SANTORO, et AL.2003, p.25: 

“Cooperar é atuar junto de forma coordenada, no trabalho ou nas relações 
sociais para atingir metas comuns. As pessoas cooperam pelo prazer de 
repartir atividades ou para obter benefícios mútuos”. 

 

Dentre as teorias de aprendizagem colaborativa destacam-se: a epistemologia 

genética de Piaget onde a interação social e a troca de experiências entre os 

indivíduos funcionam como estímulo ao processo de aquisição do conhecimento e a 

teoria sociocultural de Vygotsky, onde o desenvolvimento completo requer interação 

social. 

De acordo com Vygotsky: 

“Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas 
linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto a sua 
origem: de um lado, os processos elementares, que são de origem biológica; 
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de outro, as funções psicológicas superiores, de origem sócio cultural. A 
história do comportamento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas 
linhas.” (VYGOTSKY,1988, p.52). 
 

No Construtivismo os recursos midiáticos serão um meio para que o educador 

possa trabalhar com mais metodologias diferenciadas acompanhando a atualidade, 

cabe ao professor planejar suas aulas utilizando os mesmos. Porém os recursos 

midiáticos não garantem uma aprendizagem efetiva, eles só fazem parte do processo 

ensino aprendizagem, o professor precisar ter consciência do seu papel mediador e 

inovador, executando diferentes formas de aprender em suas aulas para que a 

aprendizagem tenha êxito. 

 

2.2-VISÂO RESTRITA E AMPLIADA DAS TICs. 

 

As TICs (Tecnologia de Informação e Comunicação) são vistas como um 

conjunto tecnológico integrados entre si. Hardware, software e telecomunicações são 

responsáveis pelo avanço tecnológico no mundo. 

Na atualidade sabemos que as TICs são mais um recurso que o educador tem 

em suas mãos para aumentar seus conhecimentos e utilizá-las como metodologia 

para desenvolver as habilidades dos alunos. 

As TICs visto de forma ampla, pode ser percebida como novos meios para 

aprimorar o processo ensino aprendizagem. Transformando a aprendizagem mais 

prazerosa e voltada para todos os avanços do século XXI. 

Para Silva (2003) os avanços da tecnologia da informação têm contribuído para 

projetar a civilização em direção a uma sociedade do conhecimento. 

Conforme Barriga (1994, p.140) “O eixo desta visão ampliada foi a perspectiva 

de buscar solução para os problemas, antes de estabelecer uma conceitualização dos 

mesmos e no plano teleológico reivindicou a importância dos meios para a solução 

dos problemas, estabelecendo que não lhe competisse os problemas dos fins”. 

É certo que na visão ampliada das TICs o uso dessas ferramentas não resolvem 
todos os problemas educacionais e as mesmas em momento nenhum poderia 
substituir o professor. 

Porém são responsáveis pela democratização das informações e representam 

um avanço na educação a distância. 
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            Ainda conforme Silva (2003) as TICs tem papel significativo na criação de um 

ambiente colaborativo e posteriormente em uma gestão do conhecimento. Porém é 

importante destacar que as TICS desempenham seu papel apenas proporcionando a 

infraestrutura, pois o trabalho colaborativo e a gestão envolvem aspectos humanos e 

culturais. 

Nos dias atuais muitas pessoas tem uma visão restrita das TICs na educação, 

pois as mesmas acreditam que somente com a utilização desses recursos 

tecnológicos o ensino poderia ser intensificado. É preciso um “meio termo” diante das 

TICs, pois elas são recursos importantes na prática pedagógica dos educadores e 

facilitadores de aprendizagem, no entanto a aprendizagem efetiva não depende 

somente delas e nem tão pouco podemos afirmar que alunos desprovidos de recursos 

tecnológicos não aprenderiam de forma plena. 

O Ministério da Educação conceitua a educação a distância como uma forma de 

“ensino que possibilita a auto aprendizagem com a mediação de recursos didáticos 

[...] organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação 

(BRASIL-MEC,2013, p.11). 

Para Ramos (2008) as TICs possuem três áreas de aplicação: computador, 

comunicação e controle/automação: “um computador desempenha cálculos e 

operações lógicas com facilidade, rapidez e fiabilidade [...], a comunicação é essencial 

à condição humana [...], na qual ocorrem transmissão e recepção de informação, o 

controle/automação consiste em mecanismos, processos e equipamentos industriais 

[...] (RAMOS,2008,p.7).Ou seja as TICs é fundamental para a educação a distância, 

proporcionando a interação entre professor e alunos. 

 

2.3- OS DESAFIOS PARA O CONSTRUTIVISMO 

 

Resquícios da educação tradicional ainda estão muito presentes na prática de 

professores mesmo nos dias atuais. A prova é o principal instrumento de controle e 

disciplinalização da pedagogia tradicional, os testes e as provas transformam-se, num 

recurso de ameaça e coerção. Percebemos que muitas escolas trazem a 

característica dessa pedagogia tradicional, que tem como objetivo centralizar o 

conhecimento do professor, que concebido como detentor dos saberes, uma visão de 

educação bancária, na qual o educador deposita sobre o educando todos os seus 



 

 

 

22 

conhecimentos, fazendo com que o educando internalize aquele discurso como 

verdadeiro e único Freire (1996), ou seja, o professor transmite seus conhecimentos 

ao aluno que é visto como ser passivo.            

Conforme Freire (1996), sobre educação bancária, “bancário” significa “que se 

refere ao banco”. Para esse termo Paulo Freire deu um significado novo designando 

a concepção de educação que deposita noções na mente do educando da mesma 

forma se faz depósitos no banco. Denomina-se esta forma a todo tipo de educação 

em que o professor é o que diz a última palavra e os alunos só podem receber e 

aceitar passivamente o que o professor disse. Desta forma, o único que pensa é o 

professor e os alunos só podem “pensar” de acordo ao que este disse. Assim, os 

estudantes têm a única missão de receber os depósitos que o professor faz dos 

conhecimentos que ele possui (como acontece quando se vai a um banco depositar 

dinheiro). A educação bancária “é o ato de depositar, em que os alunos são recipientes 

passivos dos depósitos do educador”.  (Música: Estudo errado Gabriel o pensador!)  

 Transformar a prática pedagógica significa questionar a educação desde as 

suas concepções, seus fundamentos, sua organização, suas normas burocráticas. 

Significa mudanças conceituais, redefinição de conteúdo, das funções docentes, entre 

outras. O que se propõe neste momento é uma reestruturação interna na escola 

quanto à sua forma, métodos e avaliação. Necessita-se, sobretudo de metodologias 

inovadoras, atraentes como as novas tecnologias. Evitando fracassos escolares, 

estimulando a aprendizagem dos alunos, porém é importante que os professores 

quebrem paradigmas anteriores e internalizem que as TICs estão presentes na 

sociedade de modo geral e não poderiam ficar fora da escola.  Ao se envolver, 

apropriadamente, com essas novas tecnologias, Kenski conclui que:  

“à aprendizagem pode se dar com o envolvimento      integral do indivíduo, 
isto é, do emocional, do racional, do seu imaginário, do intuitivo, do sensorial 
em interação, a partir de desafios, da exploração de possibilidades, do 
assumir de responsabilidades, do criar e do refletir juntos.” (KENSKI, 1996). 
  

Os principais desafios para a utilização das TICs no processo ensino 

aprendizagem estão na falta de habilidade no manuseio das máquinas, em montar 

imagens e slides, a falta de conhecimento mais aprofundado de como utilizar tais 

recursos, a falta de conhecimentos de programas específicos e a falta de recursos 

tecnológicos na escola. 

De acordo com Zanela: 
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“[...] um novo sentido no processo de ensinar desde que consideremos todos 
os recursos tecnológicos disponíveis, que estejam em interação com o 
ambiente escolar no processo de ensino-aprendizagem” (ZANELA, 2007. 
p.26). 
 

Toda e qualquer visão inovadora, na comunicação e transmissão de 

informações, trazida pelas novas tecnologias são instrumentos importantíssimos de 

mutação, estamos numa inseridos numa sociedade globalizada em constante 

evolução, professores e atores do cenário educacional precisam tomar consciência 

disso e inserir uma prática mais inovadora no seu dia a dia de trabalho.    
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CAPÍTULO 3-A INFLUÊNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS DENTRO DA 

EDUCAÇÃO 

 
 
 

3.1- TIPOS DE SOFTWERE 

O erro no construtivismo é importante no processo ensino aprendizagem, um 

software construtivista precisa dar a oportunidade de o aluno aprender com seus 

próprios erros. Nem sempre quando um software possui sons e animações de última 

geração significam que o mesmo é construtivista. 

Conforme Lévy (2010): 

Ao analisar tudo que, em nossa forma de pensar, depende da oralidade, da 
escrita e da impressão, descobriremos que aprendemos o conhecimento por 
simulação, típico da cultura informática, com os critérios e os reflexos mentais 
ligados às tecnologias intelectuais anteriores. (LÉVY, 2010, p.19) 

 

Jogos educativos podem proporcionar um aprendizado de forma lúdica e 

prazerosa e devem estimular a inteligência e a criticidade do aprendiz. Porém todo 

software construtivista deve dar margem para a intervenção do professor que é o 

mediador do conhecimento, promovendo o feedback do erro para a continuidade do 

processo. Um software que não possui essas características é chamado de softwares 

comportamentalista, ou seja, só há estímulo e resposta. 

Diante do exposto Alonso (2003, p.27) elenca algumas características para 

esse momento educacional atual: 

Não existem verdades absolutas, tudo é provisório, gerando incertezas; O 
ambiente é instável, as situações e os problemas que serão enfrentados são 
imprevisíveis e as soluções terão de ser encontradas rapidamente pelas 
pessoas: portanto, de nada valem as receitas do passado, as fórmulas 
existentes; 
A competitividade é uma marca dessa sociedade: a disputa é muito grande, 
vence o melhor, o mais preparado, o mais ágil, o mais criativo; 
Não basta “saber” – o conhecimento no abstrato -, é necessário que ele esteja 
atrelado ao “fazer”, ou seja, o conhecimento só é importante se tiver utilidade 
e levar ao desenvolvimento de habilidades que permitam resolver os 
problemas concretos; 
As informações estão em toda parte e são acessíveis a todos; a escola é 
apenas um dos locais onde se aprende se adquirem informações; logo, é 
necessário rever a sua função, redefinir o seu trabalho considerando essa 
nova realidade social; 
O trabalho em equipe é importante, é fortalecedor em todos os níveis; deve, 
pois, ser aprendido e incentivado; 
A educação é um trabalho cada vez mais complexo que envolve toda a 
sociedade; portanto é impossível imaginar a escola trabalhando sozinha, 
isolada. 
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É também papel do gestor educacional contribuir com a inserção do uso das 

tecnologias nas aulas, para que o educando esteja apto para o mercado de trabalho 

diante de tantas evoluções. Então, rever o conceito de aprendizagem é necessário e 

cabe a escola implantar na sua prática pedagógica os produtos tecnológicos que 

proporcionarão um melhor convívio na sociedade contemporânea. Ou seja, os 

docentes precisam ser capacitados e estimulados a usarem o computador, internet e 

softwares a favor da aprendizagem. 

De acordo com os PCNs, (1997, p.24): 

[...] as novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o 
cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e 
convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o 
rádio, a informática, entre outras, fizeram com que os homens se 
aproximassem por imagens e sons de mundos antes inimagináveis. 

 
Há uma necessidade na direção do sentido de preparar os seres humanos 

aprendizes a fim de fazer uso das novas tecnologias e usufruir delas, mas, 

primeiramente, prepará-los como leitores críticos e escritores conscientes das mídias, 

as quais servem de suporte a essas novas tecnologias de informação. Não é suficiente 

ao aprendiz e ao cidadão, hoje, só aprender a ler e escrever textos na linguagem 

verbal. Há também a necessidade irremediável de que ele aprenda a ler e as diversas 

linguagens, e as suas representações, as quais são utilizadas nos mais diversos 

campos das revoluções tecnológicas decodificadas, como o computador, os 

programas multimídias de computação, as Nets redes (sistemas http// e www), os 

códigos de barras, dentre outros equipamentos utilíssimos à educação atualmente 

(Piérre Lévy,2000) 

 

3.2- OS FILMES E VÍDEOS NA AJUDA DO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

A linguagem audiovisual é importante ferramenta na construção da 

aprendizagem, porém muitas escolas ainda encontram-se “presas” ao ensino 

tradicional onde o discurso e a escrita são protagonistas. 

Possível visualizar a utilização de vídeos nas práticas pedagógicas em formato 

VHS, porém o vídeo na escola era visto como forma de divertimento. 

Para Moran (1995) “vídeo na cabeça dos alunos significa descanso e não aula, 

o que modifica a postura, as expectativas em relação ao seu uso”. Na década de 90 
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até a atualidade muitas mudanças tecnológicas aconteceram o uso dos vídeos 

provocou muitas dúvidas e reflexões. A inserção dos vídeos na prática pedagógica foi 

uma evolução na educação e uma quebra de paradigmas. 

Segundo Ferrés (1998) ao analisar o papel do vídeo no processo ensino 

aprendizagem define alguns critérios para a utilização do mesmo em sala de aula: 

 

a) É necessário promover mudanças nas estruturas, isto é, redefinir o olhar e 
o fazer pedagógico, os quais incorporam o audiovisual como mero auxiliar na 
prática   educacional cotidiana. 
a)  Como meio tecnológico, o vídeo não substitui o professor, entretanto, 
pode promover mudanças na função pedagógica deste. 
b) Para que haja um bom aproveitamento das potencialidades do vídeo, 
é imprescindível que os professores tenham uma formação específica para a 
utilização do meio. Não haverá professores formados para o emprego do 
vídeo e demais audiovisuais se não houver professores formados mediante 
o emprego do vídeo e dos demais audiovisuais (FERRÉS,1996, p.11). 
c) Usar o vídeo como recurso audiovisual não significa abandonar os 
meios didáticos tradicionais, porém, sugere um redirecionamento da função 
destes. Um bom uso dos recursos didáticos na prática pedagógica – seja de 
tecnologias avançadas ou tradicionais - deve levar em consideração as 
condições e atributos de cada meio, a adequabilidade ao conteúdo e as 
características do aluno. 
d)  A inserção de um determinado audiovisual deve estar voltada à 
impulsão do processo, tendo o aluno como centro. Caso contrário, o vídeo 
torna-se um mero ilustrador do discurso do professor. 
e) Nenhuma tecnologia é boa ou má por si só. A eficácia e os resultados 
dependerão do uso que se fizer dela. Assim, também ocorre com o vídeo: a 
sua eficácia educativa será diretamente proporcional ao uso que se fizer dele. 
f) O uso coerente do vídeo - como recurso audiovisual comprometido 
com a ruptura das práticas pedagógicas tradicionais - deve centrar-se mais 
no processo e menos no produto. O professor que faz uso do vídeo com essa 
consciência procura extrapolar a simples exibição de programas pré prontos, 
envolvendo o aluno para que este partícipe do processo, seja criando novos 
materiais, seja interferindo de maneira criativa em materiais já existentes. 
g) Como todo meio de comunicação, o vídeo tem uma forma de 
expressão autônoma. Nesse sentido, pode-se inferir que a escola deve 
determinar as funções de cada meio, de forma que estes estejam descoberta 
de novas formas de expressão, maior será a eficácia didática desse recurso. 

 

Por meio dos novos meios de ensino os alunos começaram a aprender de 

forma diferenciada. Nos últimos anos os vídeos ficaram de fácil acesso por causa da 

internet. 
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Para Vicentini (2008) o processo de disseminação de vídeos foi percebido pela 

classe docente como um recurso barato para tornar as aulas mais ativas e atraentes. 

Porém, o uso desta tecnologia até os dias atuais como recurso algumas vezes são 

empregados de forma errada, pois muitos profissionais não conseguem absorver as 

potencialidades dessa mídia no processo ensino aprendizagem. 

Para Moran (1995) as possibilidades de trabalho com vídeos são muitas em 

todos os níveis e modalidades de ensino [...] o vídeo pode ser uma ferramenta 

importante para a aprendizagem, desde que seu uso seja planejado para este fim. 

Os vídeos como recurso pedagógico em sala de aula deixaram de lado aquele 

ambiente abstrato e prepotente das aulas tradicionais e tornaram as aulas mais 

atraentes e a aprendizagem mais prazerosa. Na atualidade, com o surgimento do You 

Tube, os vídeos não são mais recursos que criam expectativas em abundância quanto 

em décadas anteriores. Existe uma gama de opções a disposição de professores e 

estudantes e com a democratização da tecnologia, o docente percebeu que precisava 

ser mais exigente na escolha de um filme. 

Conforme Moran (1995) a televisão alimenta e atualiza o universo sensorial, 

afetivo e ético, tanto crianças, jovens e adultos em geral, repassando essa visão para 

a sala de aula. 

Para Ferrés (1996) e Moran (1998) definiram alguns conceitos que servem para 

nortear o professor na utilização dos vídeos em classe, sendo essas definições mais 

semelhantes do que distintas: 

 Vídeo lição: segundo Ferrés (1996), nessa modalidade, o vídeo é utilizado 

como uma ferramenta de aula expositiva, na qual, a tecnologia substitui o professor. 

 Vídeo apoio: o sentido reside na utilização de imagens veiculadas pelo 

vídeo para reforçar o discurso do professor ou dos alunos. Uma característica dessa 

modalidade é a utilização das imagens sem som. A esta forma de uso, Moran (1998) 

denomina vídeo como ilustração. Para o autor, a utilização desse recurso auxilia o 

professor e o aluno, ilustrando o que se fala. 

Programa motivador: essa modalidade, de acordo com Ferres (1996), 

proporciona a motivação inicial sobre um tema ou assunto com fins objetivados. Em 

geral, trabalha-se com vídeos acabados. Moran (1998) desenvolve um conceito 

semelhante, no qual o vídeo é utilizado como recurso 
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 De sensibilização, motivando, introduzindo e despertando a curiosidade para 

novos temas ou assuntos. 

 Vídeo processo: também denominado vídeo como produção por Moran 

(1998). Ambos os conceitos propõem que o aluno se sinta responsável pelo processo 

de produção, fazendo com que o vídeo se converta em um incentivo à criatividade, 

como ocorre com o pincel e o lápis (FERRÉS,1996). Essa modalidade abrangeria, 

segundo, Moran (1998), o vídeo como documentação, intervenção ou ainda como 

expressão. Inclui-se no conceito de vídeo processo, a modalidade de vídeo como 

avaliação e, dentro desta, o vídeo espelho. 

 Programa mono conceitual: a utilização do vídeo gira em torno de um tema 

específico , ou seja, uma forma intermediária entre o programa motivador e o 

vídeo apoio (FERRÉS, 1996). O conceito de Moran (1998) que mais se 

aproxima desta modalidade é o denominado vídeo como conteúdo de ensino. 

 Vídeo interativo: é o vídeo associado à outra mídia, como informática interativa, 

por exemplo. Esse conceito é semelhante ao que Moran (1998) denomina 

vídeo como integração e suporte, cuja interação se daria com mídias de 

computador, videodisco, CD-ROM etc. 

 

Infelizmente ainda existe uma ideia errônea do uso dos vídeos até hoje, 

principalmente nas escolas públicas, como por exemplo, quando professores faltam 

as aulas e a coordenação tem a opção de levar os estudantes para a sala de vídeo 

para não haver aula vaga e sem prévio planejamento e como consequência objetivos. 

“De acordo com Moran (1998) o aluno não é bobo e percebe quando você 

passa um filme só para ocupar o tempo ocioso, e acaba associando o vídeo a não ter 

aula”. Para o autor o professor utilizaria inadequadamente os vídeos prejudicando as 

potencialidades educativas e criativas do meio as quais seriam: 

 

a) Vídeo como tapa-buraco: utilizado exclusivamente para preencher o 
tempo vago do aluno; 
b) Vídeo-enrolação: utilização da mídia sem vinculá-la aos assuntos 
estudados; 
c) Vídeo-deslumbramento: muitas vezes, a fascinação pelo meio leva o 
professor a esquecer as outras tecnologias e dinâmicas de condução de seu 
programa, limitando-se ao vídeo e, por consequência, empobrecendo suas 
aulas; 
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d) Feitos, tanto o conteúdo, quanto os prováveis defeitos técnicos e 
estéticos; e Vídeo-perfeição: tendência a questionar todos os vídeos como 
ímpar 
e) Só-vídeo: exibição do vídeo pelo vídeo, sem a necessária discussão e 
integração com outros momentos da aula. 
 

Para Porto (2002) é necessário superar o uso das novas tecnologias apenas 

como recursos auxiliares de um ensino preocupando somente com a transmissão do 

conhecimento. A introdução das mídias como ferramenta faz de um momento 

histórico, quando se atribuía ao seu uso como propiciadores de mudanças em si só. 

Diante do exposto é necessário que o professor tenha capacitação continuada 

acerca de como utilizar as novas tecnologias viabilizando melhorar a sua prática 

pedagógica. Transformando suas aulas em ativas, criativas, atraentes e modernas. 

Conforme Fiorentini (2001, p.25) “tanto o vídeo como a mídia televisiva, se bem 

empregado pelo professor, enriquecem a aula e o ambiente escolar e proporcionam 

uma aprendizagem mais significativa considerando que somos tocados pela 

comunicação televisiva sensorial, emocional e racionalmente”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao percebermos a oportunidade de utilização da tecnologia em benefício da 

educação, haveremos de vê-la como um conjunto de ferramentas, as quais ofereçam 

ao professor muitos incrementos, como: praticidade para adquirir as informações 

necessárias à construção do conhecimento ao longo da sua vida. A adição dos 

preceitos metodológicos arcaicos com as novas descobertas linguísticas e 

tecnológicas traz aos professores, que a ela aderiram a base para o desenvolvimento 

das suas atividades. 

A tecnologia usada em benefício da educação é utilizá-la como base auxiliar 

no encontro da qualidade no processo educacional. Os novos recursos tecnológicos 

são para ajudar o professor no processo de ensino aprendizagem e é o professor que 

deve perceber quais recursos usará, quando, como e se deve usar. A tecnologia 

precisa estar presente na vida de crianças e jovens para auxiliar na construção do 

conhecimento, incentivando a pesquisa e estimulando a criticidade, não como meio 

de alienação doa mesmo. A nova tecnologia vem de encontro com a revolução dos 

tempos, a escola não pode ficar fora de todo esse momento de constante evolução, é 

necessário somente ter o poder sobre elas. 
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