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RESUMO 

O século XXI está sendo marcado pelo aceleramento da tecnologia eletrôni-
ca, com atenção especial para a informática, o computador e a internet. Atualmen-
te, o meio em que vivemos está permeado pelo uso de técnicas e recursos tecno-
lógicos, fazendo do computador uma ferramenta que auxilia o processo ensino/
aprendizagem na abordagem do cotidiano em sala de aula. É muito importante o 
compromisso do docente e a escola deve propor questionamentos e discussões 
sobre a importância da informática dentro da evolução da sociedade, juntando nes-
se processo as transformações às vezes não percebíveis. O primeiro incluído digital 
deve ser o professor neste mundo que separa os informados dos não informados. 
Se os educadores não conduzirem a introdução do computador nas escolas outros 
o farão. Se a introdução da tecnologia não alterar a maneira de ensinar haverá pou-
co efeito na educação. Apresentar um vídeo e deixar os alunos assistirem passiva-
mente não tem nada de tecnologia. Os gestores e professores deste século devem 
ser orientadores e utilizar as informações para encaminhar os alunos para o uso das 
tecnologias com racionalidade, a dificuldade de hoje é o excesso de informação. 
Professores e gestores necessitam estar sintonizados com os desafios deste século.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa aborda o tema ‘O uso da tecnologia na educação na era di-
gital’, tendo como objetivo mostrar a importância das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação na educação, visando preparar professores e gestores 
para a inserção das Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) como 
ferramenta necessária no processo pedagógico da escola contemporânea.

No mundo inteiro o rádio e a TV e mais recentemente os computado-
res passaram a formar parte da bagagem instrumental da chamada Tecnolo-
gia Educativa. O desafio da escola hoje é preparar as crianças para enfrenta-
rem o mundo do trabalho. 

O educador não pode se neutralizar diante da forte influência lançada pela 
mídia, é necessário cuidado. Afinal, informação não é sinônimo de conhecimento. 

A internet é uma central mundial de informações e pode ser uma boa 
aliada da escola, mas precisamos considerar que a grande rede não tem só 
boas informações: há muita coisa ruim nela. Assim como há bons conteúdos, 
comunicações confiáveis, tem muita mentira, muita afirmação sem correção, 
muito tráfego criminoso.

A internet pode ajudar na formação de nossos estudantes, mas eles 
têm que ser orientados, guiados no sentido de saber identificar o que é cor-
reto e descartar o que não é correto.

Precisamos saber como usar a internet, para que ela trabalhe a nosso 
favor, e a escola tem papel fundamental nisso, pois ela pode ensinar nossas 
crianças a buscar o que ela tem de melhor.

A escolha desse tema se deu em virtude da tomada de consciência da 
importância de incorporar as TIC à prática pedagógica, bem como da neces-
sidade de envolver os gestores e professores nesta prática, visto que a tecno-
logia está muito presente no nosso dia a dia e o computador representando 
uma ferramenta moderna, prática, de fácil comunicação interna ou externa en-
tre os educadores. Infelizmente ainda tem muitos gestores e professores que 
rejeitam e não aceitam o computador como uma ferramenta necessária em 
seu trabalho, mostrando o medo de não saber operar a máquina ou mesmo o 
receio de que outras pessoas, na maioria os alunos, saibam manusear melhor 
do que eles. Sendo assim é importante e necessária a reflexão sobre as novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação na educação.
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A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO PARA 
OS GESTORES E EDUCADORES

Conforme Tajra (2008) é importante que os gestores tenham uma visão 
educativa que acompanhe a entrada das tecnologias na escola, pois, além de 
capacitar os professores, é necessário que eles mudem suas atitudes para que 
haja a incorporação das tecnologias na escola e a quebra dos paradigmas.

Com o surgimento das tecnologias de informação, vivemos hoje uma 
nova realidade, uma nova comunicação e um novo modelo de trabalho. Se-
gundo Tijiboy (2001), com o computador surge uma nova comunicação – a 
comunicação virtual – dentro de um espaço virtual que não tem limite, a pes-
soa comunica-se com outras  “navegando” no computador sem ao menos 
sair do lugar em que está. Explora países e culturas, conhece várias pessoas 
que nunca estiveram juntas fisicamente, passeiam, trocam informações de 
seus interesses, entre outros. Isto possibilitou rápida reprodução da informa-
ção com menos custo.

Gestores e professores podem utilizar desta ferramenta como meio 
de ampliar seus conhecimentos dentro da escola, de maneira a facilitar 
a comunicação entre os educadores e educandos da instituição e aper-
feiçoando seu trabalho para melhor compreensão daquilo que é de fun-
damental importância a ser transmitido. Os gestores e professores não 
podem ficar parados no tempo, têm que acompanhar as novas tecnolo-
gias que estão surgindo, não apenas como forma de conhecimento, mas 
também como fonte enriquecedora de seu trabalho na instituição. Ainda 
segundo Tijiboy: 

Esta nova postura frente ao uso das tecnologias, difere totalmente da tra-
dicional; é importante refletir para estarem de acordo com as exigências 
do mercado de trabalho, onde apresentam alunos autônomos, críticos, 
participativos, que solucionam problemas imprevistos, que opinam e 
transformam o meio em que vivem. 

Entretanto, Almeida (1988) diz que é importante usar os computadores 
corretamente, com eficácia, criatividade e com competência, pois não cabe à 
indústria e nem ao comércio do ramo da informática ser responsável pelos pro-
gramas do computador. É preciso que haja uma equipe pedagógica para avaliar 
os conteúdos a serem utilizados, para que realmente o computador possa ser 
uma ferramenta auxiliar no processo ensino-aprendizagem, onde só assim ele 
representará um instrumento auxiliar no trabalho dos gestores e professores.

 Contudo, antes de implantar qualquer novidade na escola, é preciso 
saber se os gestores e professores estão preparados para o uso da tecnolo-
gia em seu trabalho escolar. O autor ainda comenta: “as escolas economica-
mente preparadas já estão capacitando professores quanto ao uso dos com-
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putadores, assim facilitará em seu manuseio chamando também a atenção 
dos alunos quanto a sua utilidade”.

De acordo com Soares (1998), é preciso saber que os computadores 
como qualquer ferramenta em seu meio de trabalho apresentam alguns 
pontos negativos, é preciso conhecê-los para evitá-los, tais como: o mito 
de pensar que a internet sempre é boa; que ela nunca erra e saber que ela 
pode provocar doenças ocupacionais como a síndrome da digitalização ou 
tenossinovite, causando inflamações dos tendões musculares da mão e dos 
braços. Mesmo tendo alguns pontos negativos o computador continua sen-
do uma ferramenta facilitadora no trabalho do gestor escolar, pois, ele, so-
brecarregado de informações utiliza os computadores para armazená-las e 
transmiti-las para educadores, alunos e comunidade.

Para Soares (1998), é uma revolução informática que o homem vive, 
onde há a liberação do trabalho rotineiro, repetitivo e cansativo, havendo 
mais o empenho mental do que muscular (físico). Sendo assim, é necessá-
rio que os gestores tenham acesso a essa informática moderna, racional 
e eficiente, pois os computadores sempre estão num processo transfor-
mador e armazenando muitas informações. Ele precisa do trabalho huma-
no (gestor) para que realize as funções de transmitir informações, analisar 
dados, digitar, transformar as novas informações em serviços que terão 
importância na instituição.

Mesmo não deixando de lado a realidade que vive e nem de sua insti-
tuição, os computadores podem ser utilizados de várias maneiras pelos ges-
tores e professores. Podem ser utilizados softwares educacionais ou mesmo 
programas simples como Word, Excel, Power Point em suas atividades diá-
rias: textos, avisos, apresentações.

Sendo assim, Tajra (2008) menciona aspectos que garantem o su-
cesso no século XXI, quanto à utilização dos computadores na educa-
ção: utilização de software para desenvolvimento da escrita e leitura, 
promovendo diferentes tipos de produções; software de simulações 
para trabalhar habilidades lógicas matemáticas e resoluções de proble-
mas; o computador como interação com o meio, entre outros. Primeiro 
é necessário que o gestor tome conhecimento dos softwares e saiba 
manusear os computadores, para assim trabalhar com eles em toda a 
instituição. Pois, diante das grandes mudanças e transformações na área 
tecnológica, é preciso que o profissional esteja consciente da realidade 
para saber lidar com novas situações e estar de acordo com o perfil 
que a escola precisa, além de estar sempre aprendendo e atento para 
uma visão de futuro, para refletir sobre a prática do processo ensino
-aprendizagem no sistema educacional.
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A EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL: DO QUADRO AO COMPUTADOR

Estamos passando por grandes transformações tecnológicas e com isto 
estão sendo modificados os padrões de produção e organização de trabalho. De 
acordo com Tedesco (1995), estamos tendo novas formas de organização social, 
além da econômica e política, estamos vivendo a sociedade da informática. O 
papel que o conhecimento e a informação vêm desempenhando é o que há 
de mais novo neste processo; e devido às novas tecnologias de informação, a 
sociedade também vem sendo modificada: havendo o acúmulo de informações, 
velocidade em sua transmissão, superação das limitações espaciais, utilização de 
som e imagens. Há também a modificação no tempo e no espaço.

Devido a estas modificações, o computador sendo uma tecnologia desti-
nada a acumular, processar e difundir informações, vem sendo uma ferramenta 
indispensável na escola. Segundo Almeida (1988), a educação entrou no ramo 
da informática por ser uma instituição transformadora da mente e para atender 
a necessidade dos futuros usuários. Com isto, a Universidade de São Paulo e a 
Pontifícia Universidade Católica (PUC), do Rio de Janeiro, na década de 70 apoia-
ram o projeto para construir o primeiro microcomputador nacional.

Portanto, hoje é impossível falar em educação sem falar que a tecnologia 
está inserida nela. Muitas escolas já possuem aulas de informática não só no 
ensino fundamental, mas desde a educação infantil. Sabemos que a cada dia as 
crianças estão aprendendo com mais facilidade as tecnologias e o computador 
passa a ser uma ferramenta utilizada por elas também, tanto para lazer ( jogos, 
bate-papo) como para aprendizagem (pesquisas, digitações).

Para Almeida (1988) o computador desenvolve-se num mundo de 
supervalorização do pensar, onde ganha espaço no trabalho e diminui as 
fronteiras, operando na ordem das consciências e nos espaços sociais. É um 
componente do processo global da educação no Brasil, além de um instru-
mento de melhora de algumas escolas (públicas ou particulares); não que 
seja um solucionador de problemas reais, pois é necessário que haja um 
levantamento dos problemas da escola, mas um auxiliador deste processo.

Segundo Carneiro (2002), pesquisadores e educadores estudam como 
utilizar o computador como ferramenta pedagógica, ou seja, a Informática 
na Educação. É necessário ver como acontece este processo de aprender 
frente ao computador e à internet, pois é importante que haja estímulos. 
Com os avanços tecnológicos (informática) houve alguns pontos positivos, 
tais como: educação especial, próteses computadorizadas e a facilidade que 
trouxe na escrita e comunicação.

Para Gimenes (2001), vivemos numa revolução tecnológica, estamos na 
Era da Informática. Os computadores estão cada vez mais presentes e chegam 
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às escolas como importante apoio para o sistema educacional, vem moderni-
zando e facilitando a concretização da produção dos trabalhos. Diz ainda que é 
necessária a evolução da educação, a qual não pode se estagnar, devendo tra-
balhar novos paradigmas que provoquem mudanças tão intensas na sociedade.

Tijiboy (2001) apresenta diferenças entre os paradigmas em relação à 
tecnologia:

 Paradigma antigo (Era Industrial): o conhecimento era somente pela 
transmissão do professor para o aluno; os estudantes eram passivos e rece-
biam ordens dos professores que tinham apenas o objetivo de classificá-los e 
selecioná-los; numa aprendizagem competitiva, individualista e limitada, em 
que qualquer um podia ensinar.

 Novo paradigma (Era Digital/da Informação): a construção do conhe-
cimento é coletiva entre estudantes e professores, pois os alunos são ativos, 
construtores, descobridores e transformadores de conhecimento; o papel do 
professor é de desenvolver os talentos dos alunos, pois vivem num contexto 
de aprendizagem cooperativa e com uma infinidade de informações onde 
ensinar é complexo e requer uma considerável formação.

Ao analisarmos estes paradigmas, percebemos uma grande mudança 
que há dentro da instituição escolar quanto ao uso das tecnologias. Antes 
se formavam alunos passivos, capazes apenas de reproduzir aquilo que o 
professor transmitia. Com o novo paradigma, forma-se um novo perfil, a 
escola tendo que mudar seu modo de pensar para atender às necessidades 
de seus alunos.

Segundo Tajra (2008) é preciso que a educação pense e reconstrua o 
saber, remodelando conceitos, valores e hábitos, pois sem o conhecimento 
teremos dificuldade de sobrevivência, já que é a nossa atual matéria-prima. 
As tecnologias podem facilitar a nossa vida, criando uma nova forma or-
ganizacional. A Era Digital faz repensarmos sobre a educação, inovando o 
trabalho, assumindo responsabilidades para sermos eficazes, transformando 
a educação para criar um trabalho-aprendizado.

A autora ainda relata que a tecnologia educacional não é um termo 
novo, mas em tempos antigos a escola já utilizava instrumentos no processo 
ensino-aprendizagem, como o giz, a lousa, o retroprojetor, o vídeo, a televi-
são, o rádio, o livro e o computador.

Mas, por que o maior enfoque é o computador?

Porque os outros recursos são limitados e o computador apresenta 
características que promovem o processo de interação em tempo real com o 
mundo todo, podendo também ser um grande recurso para facilitar a apren-
dizagem individual, pois ele faz o que comandamos; além de que todos os 
outros recursos que foram citados como tecnologias educacionais podem 
ser incorporados no próprio computador.
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A TECNOLOGIA E A EDUCAÇÃO 

A introdução da informática na educação, sob diversos ângulos, é a 
tecnologia atual que não pode estar ausente da escola. Começa, no Brasil, a 
haver um investimento significativo em tecnologias de alta velocidade para 
conectar alunos e professores no ensino presencial e a distância. 

Desta forma, em que a incentivarão das trocas de saberes entre professores e 
alunos, do diálogo constante onde todos se tornam aprendentes, aproximamo-nos 
do proposto por Paulo Freire em toda a sua obra. Para Freire, falar com os edu-
candos é uma forma despretensiosa, mas altamente positiva, que tem a professora 
democrática de dar, em sua escola, sua contribuição para a formação de cidadãos 
e cidadãs responsáveis e críticos. Algo de que tanto precisamos, indispensável ao 
desenvolvimento de nossa democracia (FREIRE, 1997, p. 56). 

A questão da educação com qualidade, a construção do conhecimento 
na sociedade da informação, a inclusão, a diversidade humana e social, tão 
enfática em nosso imenso país, as novas concepções do processo de apren-
dizagem colaborativa, revisão e a atualização do papel e das funções do 
professor, a formação permanente deste, a compreensão e a utilização das 
novas tecnologias, visando à aprendizagem dos nossos alunos e não apenas 
servindo para transmitir informações. Porém, fazendo uso da informática no 
e para o ensino, para a educação e para a inclusão. 

Nesse contexto, desenvolver a construção da inteligência coletiva, res-
gatando os diversos tipos de saberes, proporcionará uma nova forma de 
ensinar, fomentando um aprendizado dinamizador que transforma para-
digmas, dando liberdade para descobrir e criar, contribuindo, assim, para a 
formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade, (re) 
construindo uma nova prática pedagógica na educação e (re) organizando 
o processo ensino/aprendizagem, a fim de se formar uma sociedade que 
ponha em prática seus pensamentos, ideias e sonhos. 

A TECNOLOGIA E A POSTURA DO PROFESSOR 

O papel do professor, segundo Belloni (1999),
É orientar os alunos nos estudos da disciplina pela qual é responsável, 
esclarecendo dúvidas e explicando questões relativas aos conteúdos, mas 
não é somente isso, ele deve fazer com que os alunos busquem e que não 
esperam uma resposta já decifrada, pois é precisamente esta situação que 
eles vão encontrar na vida.
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Há que se buscar, portanto, novas atitudes e posturas e, tanto professores 
quanto alunos devem se adaptar às exigências de um mundo cada vez mais 
dominado pela tecnologia. O cenário atual requer a superação do método da 
transmissão de conhecimentos do professor para o aluno, além da ruptura da 
segmentação e do fracionamento para a busca de um ensino mais contextuali-
zado e, por conseguinte, mais adequado às exigências do mundo do trabalho. 

Moram (1998) considera que o ensino com as novas mídias deveria questio-
nar as relações convencionais entre professores e alunos. Para tanto, define o perfil 
desse novo professor - ser aberto, humano, valorizar a busca, o estímulo, o apoio e 
ser capaz de estabelecer formas democráticas de pesquisa e comunicação.  

PRÁTICA PEDAGÓGICA E TECNOLOGIA 

As mudanças que vêm ocorrendo no contexto escolar têm despertado cada 
vez mais o interesse e necessidade de buscar recursos transformadores para meto-
dologias do trabalho pedagógico, tornando-se este movimento um desafio. 

Segundo Prado, 2005:
Embora a tecnologia seja um elemento da cultura bastante expressivo, ela 
precisa ser devidamente compreendida em termos das implicações do seu 
uso no processo de ensino e aprendizagem. 

Essa compreensão é que permite ao professor integrá-la à prática pe-
dagógica. Entretanto, cabe lembrar que este processo de construção não 
acontece simplesmente disponibilizando o acesso ao aluno do vídeo, do 
computador e da internet, mas existem vários elementos inter-relacionados 
que apontam a própria mediação pedagógica. 

Desta forma, esse trabalho inovador no ambiente pedagógico precisa 
ser construído com a participação coletiva dos sujeitos envolvidos no pro-
cesso de trabalho pedagógico onde a pedagogia e a tecnologia articulem-se 
fluentemente no processo de informações e comunicações. 

 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

Trabalhar, criar e aprender faz parte das várias dimensões da vida so-
cial. Trabalho e educação, em sua permanente dialética, são fontes de produ-
ção, acumulação e transformação do conhecimento teórico-prático, neces-
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sárias ao indivíduo no seu relacionamento com o ambiente natural e social, 
indispensáveis à conquista de uma cidadania plena.

Segundo Wiener (1968), viver efetivamente é viver com informação 
adequada. A comunicação e o controle, portanto, são integrantes da essên-
cia da vida interior do homem, na mesma medida em que fazem parte de 
sua vida em sociedade. 

O desenvolvimento tecnológico reorganizou as relações de trabalho, 
exigindo uma preparação específica para uso e inserção em sistemas de in-
formação. Desta maneira, o próprio mercado exclui aqueles que não estão 
familiarizados e preparados no manejo das novas ferramentas tecnológicas. 
Além disso, a frequente e contínua mudança nas estruturas das empresas e 
na própria metodologia de trabalho exige dos trabalhadores a possibilidade 
de aprendizagem, reaprendizagem e adaptação (NETO, 2006).  

Assim, o computador pode representar um instrumento auxiliar do traba-
lho do professor que, sem dúvida, pode contribuir para repensar os problemas 
educacionais do Brasil, desenvolver a competência dos professores e de seus 
alunos, e até mesmo, pode vir a se tornar uma modesta, porém eficaz, contri-
buição para a melhoria da nossa educação escolar. Como afirma Libâneo (1986):

Pois é o professor, embora não seja o único, o principal direcionador do 
processo de ensino, não na perspectiva da escola tradicional que centrali-
za tudo na sua figura, mas na compreensão de que ele dispõe dos conhe-
cimentos sistematizados e pode, dessa maneira, contribuir para que o alu-
no domine os conteúdos indispensáveis à conquista de seu espaço social.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Tecnologias de Informação e Comunicação estão cada vez mais pre-
sentes em nossa sociedade, tendo um papel muito importante na educação.

A especialização dos professores quanto ao uso das ferramentas em 
suas aulas é de suma importância, pois é preciso que manuseiem os sistemas 
básicos do computador e saibam trabalhar de forma eficaz com os softwa-
res educacionais, acompanhando o desenvolvimento dos alunos no decorrer 
das atividades e analisando os resultados obtidos, para que os objetivos tra-
balhados sejam alcançados.

A relação educação e tecnologia não se resume ao simples ensino 
tecnológico avançado, mas que a escola manifestará sua função de proble-
matizar, mediar e incentivar a busca pelo conhecimento, de maneira que o 
estudante possa adquirir as habilidades específicas, mas com a necessária 
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compreensão de como aplicar este conhecimento adquirido na construção 
de sua realidade social. 

Cremos que a escola, gestor, professor e aluno, devem estar cientes da im-
portância de integrar suas buscas de conhecimentos a uma nova aplicação dos 
avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação no processo do ensino 
e da aprendizagem, na perspectiva de gerar a formação de pessoas capazes de 
conviver com as mudanças do meio e de se integrarem ao mercado de trabalho.
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