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Resumo: 
Inserido no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná, este Caderno Pedagógico está articulado ao Projeto de Inter-

venção Pedagógica intitulado “Tecnologia na Escola... E agora?”, que 

apresenta o uso das TICs na escola, tomando como base a Gestão 

Escolar diante da incorporação adequada das Tecnologias no proces-

so de ensino aprendizagem, mostrando a grande diferença entre a 

teoria e prática. A incorporação das Tecnologias de Informação e Co-

municação na escola contribui para expandir o acesso à informação 

atualizada e promover a criação de comunidades colaborativas de 

aprendizagem que privilegiam a construção do conhecimento, a comu-

nicação, a formação continuada e a gestão articulada entre as áreas 

administrativas, pedagógica e informacional da escola. Cabe ao gestor 

escolar então gerenciar, coordenar, acompanhar e executar atribui-

ções que anteriormente não cabiam no âmbito escolar. Atualmente, os 

professores se veem forçados a utilizar as novas tecnologias da infor-

mação que não dominam e precisam assim, mudar a sua prática na 

sala de aula, mas muitas vezes mostram-se resistentes. Este contexto 

escolar tem provocado um choque cultural entre metodologia e prática, 

desencadeando a fragilização da escola no cumprimento de sua fun-

ção social de formar cidadãos esclarecidos e críticos. Tal fragilização 

ocorre no sentido que o professor não acompanhou as mudanças tec-

nológicas e o aluno é visto como mero receptor passivo que não exer-

cita sua cidadania. Vivemos a era do conhecimento, da tecnologia e a 

escola não pode ficar omissa a tais mudanças. Desta forma, o uso das 

novas tecnologias proporciona atividades atrativas e atuais para o pro-

cesso de aprendizagem tanto ao aluno como ao professor.  
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CAPÍTULO 5 

 

TECNOLOGIA NA ESCOLA... 

E agora? 

SILVANA APARECIDA GALAN VOLTARELLI 

 

1. CONCEITO DE TECNOLOGIA 

 

Para começar: O que é tecno-

logia.  Tecnologia provém da união 

entre os vocábulos latinos techené que 

quer dizer técnica, e logia que quer 

dizer estudo. Ou seja, da união entre a 

técnica e o estudo surge à tecnologia. 

Desde a pré-história o homem produz 

tecnologia. Por exemplo, ao produzir 

armas para a caça, o homem utilizava 

tecnologia, pois estava pesquisando e 

utilizando técnicas e instrumentos que 

facilitassem sua vida. 

A partir de Revolução Industri-

al a tecnologia começou a evoluir mui-

to rápido, provocando profundas trans-

formações econômicas e sociais na 

época. 

Em meados do século XX, tem 

início uma nova revolução com o de-

senvolvimento das tecnologias da in-

formação e comunicação, a televisão 

começa a se disseminar pelo mundo, 

surgem os primeiros computadores, e 

hoje vivemos em plena revolução digi-

tal. O mundo dos bytes e do pixel, a 

velocidade e o imediatismo são mar-

cas dessa revolução. Convivemos com 

tecnologia constantemente no nosso 

dia a dia, as novas tecnologias da in-

formação e comunicação transformou 

nossa forma de viver e de nos relacio-

narmos. 

     

  
Saiba Mais!  
 

A tecnologia é de uma forma geral, um 

termo que inclui desde as ferramentas e 

processos simples, tais como uma colher 

de madeira ou a fermentação da uva, até 

as ferramentas e processos mais comple-

xos já criados pelo ser humano, tais como 

as cirurgias à distância, ou os avanços da 

mecatrônica. 
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2. TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
As Tecnologias da Informação 

e Comunicação – TIC correspondem a 

todas as tecnologias que interferem e 

permeiam os processos informacionais 

e comunicativos dos seres. Podem ser 

entendidas como um conjunto de re-

cursos tecnológicos integrados entre 

si, que proporcionam, por meio de fun-

ção de hardware, software e teleco-

municações, a automação e comuni-

cação dos processos de negócios, da 

pesquisa científica e de ensino e 

aprendizagem. 

     

 
Saiba Mais! 

 

Mídia: são meios para veicular informa-

ções. A mídia pode ser rádio, televisão, 

telefone, computador, internet, entre ou-

tros. 

 

     

 

A comunicação é uma neces-

sidade humana desde os tempos mais 

remotos. Trocar informações, registrar 

fatos, expressar ideias e emoções, são 

fatores que contribuíram para a evolu-

ção das formas de se comunicar, as-

sim, com o passar do tempo, e aper-

feiçoamento do homem na sua capa-

cidade de se relacionar. 

A comunicação é também a 

responsável por grandes avanços. De-

vido à troca de mensagens e conse-

quente troca de experiência, dessa 

forma, grandes descobertas foram fei-

tas. Nesse sentido conforme as ne-

cessidades surgiram, o homem com 

sua capacidade regional para desen-

volver novas tecnologias e mecanis-

mos para a comunicação. Conceitua-

se tecnologia como tudo aquilo que 

leva alguém a evoluir, a melhorar ou a 

simplificar. 

 Se tratando de informação e 

comunicação, as possibilidades tecno-

lógicas surgiram como uma alternativa 

da era moderna, facilitando a educa-

ção por meio da inclusão digital, com a 

inserção de computadores nas esco-

las, facilitando e aperfeiçoamento o 

uso da tecnologia pelos alunos, o 

acesso a informações e a realização 

de múltiplas tarefas em todas as di-

mensões da vida humana, além de 

capacitar os professores por meio da 

criação de redes e comunidades virtu-

ais. 

Como a sociedade da Infor-

mação para o conhecimento, tendo em 

vista a existência de uma geração co-

nectada e voltada para a aquisição de 

informações para a construção do co-

nhecimento, onde o Gestor Escolar é o 
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principal profissional que poderá arti-

cular e mediar todas essas transfor-

mações ocorridas na sociedade para 

intervir no ambiente escolar. 

 

     

 

Saiba Mais! 

 

A TIC está fundamentada nos seguintes 

componentes: Hardware e seus dispositi-

vos periféricos; software e seus recursos; 

sistemas de telecomunicações; gestão 

de dados e informações (BEAL apud 

TURQUETTI et. al 2008, p.9). 

 

     

 

3. O USO DAS TICS NA GESTÃO 
ESCOLAR 

Como a sociedade da informa-

ção para conhecimento em vista a 

existência de uma geração conectada 

e voltada para aquisição de informa-

ções para a construção do conheci-

mento, onde o Gestor Escolar é o prin-

cipal profissional que poderá articular e 

mediar todas essas transformações 

ocorridas na sociedade para intervir no 

ambiente escolar. 

O educador deve almejar um 

domínio contínuo e crescente das tec-

nologias, sem perder o foco da educa-

ção, cuja ação deve submeter o aluno 

a busca de conhecimento cultural, pe-

dagógico, dentro de padrões curricula-

res, tendo a tecnologia como recurso 

facilitador para a democratização e 

construção do conhecimento. 

Leite (2000) aborda: 

 
“Sabemos que o co-
nhecimento não é 
uma condição inata 
do ser humano, nem 
algo pronto e externo 
a si próprio. Tam-
pouco nos contenta-
mos em considerá-lo 
como uma constru-
ção ordenada e line-
ar. Entendemos o 
conhecimento como 
o resultado de uma 
rede de relações so-
ciais, culturais, físi-
cas e simbólicas; em 
que diferentes in-
fluências e fatores 
constituem os obje-
tos de conhecimento 
e os sujeitos cognos-
centes. Assim, o ho-
mem é criador e cria-
tura da sociedade; 
produto de suas pró-
prias produções e de 
suas instituições. E o 
conhecimento acon-
tece em uma rede, 
com muitos fios e di-
ferentes tramas” 
(LEITE, 2000, p.01). 

 

Para Moran (2007) Compre-

ender é organizar, sistematizar, com-

parar, avaliar, contextualizar e posteri-

ormente por meio de questionamento, 

criticar, reavaliar, criar novas conclu-

sões e acomodar novas ideias. Para o 

autor,  

vivemos um rico pro-
cesso de aprendiza-
gem na sala de aula 
focando mais a pes-
quisa em tempo real, 
as atividades indivi-
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duais e grupais onli-
ne, mudando lenta-
mente as metodolo-
gias de transmissão 
para as da aprendi-
zagem colaborativa e 
personalizada (MO-
RAN, 2012, p. 3) 

 

O uso da internet abre possibi-

lidades diversas, os estudantes são 

atraídos pela navegação, pela integra-

ção com outras pessoas conhecidas e 

desconhecidas, pelas novas descober-

tas e principalmente pela participação 

em tempo real e muitas vezes pela 

divulgação dos seus sonhos. 

Segundo Soares e Almeida 

(2005): “Um ambiente de aprendiza-

gem pode ser concebido de forma a 

romper com as práticas usuais e tradi-

cionais de ensino-aprendizagem como 

transmissão e passividade do aluno e 

possibilitar a construção de uma cultu-

ra informatizada e um saber cooperati-

vo, onde a interação e a comunicação 

são fontes da construção da aprendi-

zagem.” (SOARES e ALMEIDA, 2005, 

p. 3). 

É nesse contexto que o com-

portamento diante a web se torna con-

fuso, pois diante de tantas conexões 

possíveis as pessoas podem perder-

se, tendo dificuldades em escolher, 

gerenciar informações significativas, 

fazer exposições inadequadas moral-

mente, relacionar-se e questionar afir-

mações problemáticas. 

O desafio de explorar os diver-

sos recursos tecnológicos depende do 

professor, que deve estar apto a ser 

aprendiz de novas formas de ensinar: 

blogs, slides, web, podcast, software 

livres e outro. Mas, o desafio maior 

estar em transformar informações em 

conhecimento, pois apenas ter acesso 

à informação não garante conhecimen-

to, torna-se necessário agir cognitiva-

mente sobre essas informações. 

Ensinar com as novas mídias 

será uma revolução se mudarmos si-

multaneamente os paradigmas con-

vencionais do ensino, que mantém 

distantes professores e alunos. Caso 

contrário, conseguiremos dar um ver-

niz de modernidade, sem mexer no 

essencial. A internet é um novo meio 

de comunicação, ainda incipiente, mas 

que pode nos ajudar a rever, a ampliar 

e a modificar muita das formas atuais 

de ensinar e de aprender (MORAN, 

2000, p.63). 

O sucesso do uso de recursos 

tecnológicos na educação depende de 

uma infraestrutura adequada, de mo-

delo bem planejado e de um investi-

mento significativo que deve privilegiar 

a formação de recursos humanos, de 
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decisão políticas apropriadas e ampa-

radas pela capacidade de realização. 

Os ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) são plataformas 

de ensino que permitem ao aluno uma 

interação com seus tutores e outros 

alunos, de forma não presencial e as-

síncrona; é um espaço virtual, de troca 

de informações, de realização de tare-

fas, de aprendizagem, que é composto 

por diversas ferramentas como fóruns, 

chats, glossário, tarefas e enquetes 

por exemplo. O Moodle é um exemplo 

de Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

O blog permite um excelente 

canal de comunicação, pois pode ser 

menos formal, menos severo e mais 

divertido, promove a reflexão sobre a 

escrita, o que trará crescimento pes-

soal e profissional, a fim de refinar o 

que deve ser exposto. Quando se per-

cebe que a construção do conheci-

mento se dá pelo dialogo, modifica-se 

comportamento, requisito importante 

para um bom relacionamento entre 

alunos e professores. 

Conectado a modernidade os 

participantes de um blog, estarão 

sempre ligados a assuntos atuais e um 

bom recurso são os links, que signifi-

cam elos, interligações e informações, 

nesse momento pode-se enfatizar a 

interdisciplinaridade. 

 O blog também permite o re-

gistro de atividades, além da amplia-

ção do tema discutido e acompanha-

mento do desenvolvimento escolar do 

aluno. 

Professores de diferentes loca-

lidades podem se ajudar, trocar ideias, 

desenvolver planejamentos para dife-

rentes níveis de aulas, o que facilita o 

trabalho do professor.  

A troca de experiência tem se 

mostrado uma prática saudável que 

promove o desenvolvimento pedagógi-

co e profissional. 

O blog permite também o re-

gistro do trabalho e das produções e 

podem ser vistas, comentadas e co-

nhecidas por qualquer internauta, o 

que incentiva e qualifica o trabalho de 

alunos e professores.  

O Portal Educacional tem co-

mo objetivo interagir pessoas que 

compartilham dos mesmos interesses 

em determinado assunto. É um site na 

web que funciona como centro aglo-

merador e distribuidor de conteúdos 

para outros sites. 

Na área educacional, além de 

expor materiais pedagógicos, encon-

tra-se referências, artigos, publica-

ções, links, fotos, sala de bate papo, 

fórum, lista de discussões, enquetes, 

etc. 
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Os conteúdos devem ser 

agrupados em função do público a ser 

destinados, sendo o objetivo principal 

do portal a integração de ideias e co-

nhecimento. 

Podcasts Educacionais é uma 

ferramenta tecnológica que permite a 

publicação de áudio. A palavra pod-

cast tem origem na junção das pala-

vras “ipod” (tocador de mp3) e broad-

cast (transmissão on-line). O arquivo a 

ser publicado é gravado para um for-

mato de áudio compartilhável, geral-

mente utilizado o MP3, e deve ser dis-

ponibilizado para dowlond em um am-

biente virtual. 

A vantagem de se utilizar pod-

casts como ferramenta pedagógica é 

principalmente o envolvimento dos 

alunos, professores e comunidades, 

abre-se um canal de comunicação, 

além de compartilhar experiências com 

outros profissionais que estejam geo-

graficamente distante. 

É um trabalho colaborativo, 

pode-se trabalhar projeto de como 

montar uma rádio web para a escola 

explorar temas diversos, tais como: 

ambiente, sociedade, sexualidade, 

comportamento e etc. 

A produção de podcast favore-

ce uma educação democrática, aberto, 

tem um papel importante na constru-

ção do conhecimento, pois envolvem 

alunos ativos e motivados, professores 

interagindo e apto a aprender, explo-

rando suas potencialidades, abre pos-

sibilidades de discussões sobre temas 

importantes como direitos autorais e 

morais, bem como a reflexão sobre a 

postura e ética frente a um trabalho 

colaborativo, envolve também a co-

munidade que pode ser participativa 

com o ambiente escolar. 

 

3.1 O uso das TICs na gestão peda-

gógica 

 

A figura do professor não é 

apenas de um “explicador de conteú-

dos”, ou de um “facilitador de aprendi-

zagem”, mas também de um gestor. 

Ou seja, o professor tem que gerenciar 

os dados realizados dentro e fora de 

sala de aula, mas principalmente fora 

desta, tomando “horas extras” que po-

deriam ser destinadas a lazer e à 

aprendizagem continuada do profes-

sor. Assim, ao implementar meios para 

melhorar o gerenciamento do trabalho 

do professor, significa também prover 

meios para executar melhor o seu tra-

balho e lhe garantir uma melhor quali-

dade de vida, pessoal e profissional. 

Hoje em dia, o uso das tecno-

logias é capaz de gerir enormes quan-
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tidades de informações e de facilitar a 

análise desses dados por meio da 

computação. Com uma simples plani-

lha de cálculo pode-se gerenciar a 

maioria dos dados numéricos e regis-

tros de avaliação e tarefas dos alunos. 

Também utilizando a ferra-

menta da web 2.0 como instrumentos 

naturais de registro e publicação de 

informações que podem ser comparti-

lhados por todos. 

Web 2.0 é um termo usado pa-

ra designar uma segunda geração de 

comunidades e serviços, tendo como 

conceito a Web e por meio de aplicati-

vos baseados em redes sociais e tec-

nologia da informação. Web 2.0 foi 

criada em 2004 pela empresa ameri-

cana O'Reilly Media. 

 

O termo não se refere à atuali-

zação nas especificações técnicas, e 

sim a uma mudança na forma como 

ela é percebida por usuários e desen-

volvedores, ou seja, o ambiente de 

interação e participação que hoje en-

globa inúmeras linguagens. A Web 2.0 

aumentou a velocidade e a facilidade 

de uso de diversos aplicativos, sendo 

responsáveis por um aumento signifi-

cativo no conteúdo existente na Inter-

net. 

A ideia da Web 2.0 é tornar o 

ambiente on-line mais dinâmico e fazer 

com que os usuários colaborem para a 

organização de conteúdo. Dentro des-

se contexto a Wikipédia faz parte des-

sa nova geração, além de diversos 

serviços on-line interligados, como ofe-

recido pelo Windows Live, que integra 

ferramentas de busca, e-mail, comuni-

cador instantâneo, programas de se-

gurança, e etc. 

 

     

 
Saiba Mais! 
 
Alguns exemplos de portal na área educa-

cional: 

www.educarede.org.br 

www.educar.com.br 

www.eduk.com.br 

www.eaprender.com.br 

 
 

     

 

3.2. O uso da Web 2.0 na Educação 

O registro eletrônico das no-

tas, atividades e tarefas também per-

mite ao professor recuperar essas in-

formações de forma rápida e organi-
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zada, substituindo com grande vanta-

gem as anotações em papel. A possi-

bilidade de transportar essas informa-

ções em um simples pendrive, ou de 

torná-las acessíveis de qualquer lugar 

por meio da internet, faz com que a 

informação adquira características que 

não se em com os registros em papel: 

a mobilidade e acessibilidade. Além 

disso, o uso dos meios de publicação 

e divulgação dessas informações via 

internet permite transparência e visibi-

lidade ao trabalho do professor e o 

acesso à essas informações pelos, 

alunos, por seus responsáveis e pela 

própria coordenação da escola. 

Os sistemas colaborativos são 

importantíssimos para ilustrar a Web 

2.0. Serviços on-line como o do site 

Wikipédia provocam a interação entre 

os usuários para que o conteúdo este-

ja sempre atualizado e coerente com a 

realidade embora haja discussões so-

bre a real coerência com a realidade 

de alguns de seus artigos. Outro 

exemplo é o site del.icio.us, que permi-

te ao usuário selecionar seus sites fa-

voritos, compartilhá-los e pesquisar os 

favoritos de outros internautas. A rede 

de relacionamento.  

Orkut, pertencente ao Google 

e amplamente popular no Brasil e na 

Índia, é outro exemplo de colaboração 

coletiva na disponibilização de infor-

mações tanto a nível pessoal quanto 

em nível de informações coletivas di-

versas sobre as mais variadas áreas 

de conhecimento ou entretenimento 

mediante as diversas comunidades 

criadas pelos próprios usuários. 

Há atualmente uma progressi-

va utilização dos celulares para tam-

bém agregar e acessar os serviços on-

line baseados na Web 2.0 desmistifi-

cando automaticamente a necessidade 

de um computador para acessar e uti-

lizar tais serviços disponíveis na Inter-

net. O recém-lançado sistema opera-

cional open source para dispositivos 

móveis do Google denominado An-

droid, assim como outros softwares 

similares, oferece suporte para que tal 

fato ocorra. 

Infere-se que as Novas Tecno-

logias da Comunicação e Informação 

(NTICs) que estão surgindo a partir da 

concepção de Web 2.0 estejam produ-

zindo. Possibilidades outras (GUAT-

TARI, 2005) de ensinar, educar e auto 

aprender. Nesse sentido, é concebível 

que os professores que se utilizarem 

dessas novas tecnologias poderão 

criar as condições necessárias para 

inventar outro tipo de educação em 

prol da formação de um cidadão cos-

mopolita, com um conhecimento local 
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e total, que subverte, milita, insurge, 

transforma e reinventa o cotidiano dia-

riamente, num ser-sendo sujeito parti-

cipativo, com discursos de poder in-

trínsecos e extrínsecos, dentro de um 

meio ambiente sócio historicamente 

determinado, mas cujos determinantes 

são produzidos por todos de forma 

colaborativa e interativa cada vez mais 

em espaços-tempos digitais e on-line 

em rede e na rede.  

 

3.3 Suportes tecnológicos na Escola  

 

Sabe-se que a área de tecno-

logia da informação se tornou base 

para diversas outras áreas do conhe-

cimento. Com o avanço cientifico e 

tecnológico, o crescimento e populari-

zação da Internet a tornaram uma fer-

ramenta de trabalho indispensável na 

sociedade. 

Atualmente, nota-se que as di-

versas tecnologias existentes contribu-

íram para o aumento da utilização da 

Internet mundialmente e permitiram a 

disseminação de diversos conteúdos 

multimídia de alta qualidade na Inter-

net como músicas, páginas interativas, 

video-aulas, softwares educacionais, 

por meio do acesso a internet em alta 

velocidade, as conhecidas Internet 

Banda Larga.  

Deste modo, foi a partir da 

maior disponibilidade e velocidade de 

transmissão de dados por meio do 

serviço de internet que houve o au-

mento da demanda para o desenvol-

vimento de sistemas corporativos para 

Internet e desenvolvimento de portais 

para empresas, fornecendo diversos 

serviços aos seus clientes.  

Nesta perspectiva, os sistemas 

para internet permitem que os gesto-

res possam gerenciar seus negócios a 

partir de qualquer computador conec-

tado à Internet, facilitando a integração 

e gerenciamento de matrizes e filiais a 

partir de um único sistema. 

Verifica-se então, que as TICs 

são compatíveis aos recursos por me-

diar e interferir nos processos comuni-

cativos e informacionais das pessoas, 

são um conjunto de recursos tecnoló-

gicos que, se estiverem integrados 

entre si, podem proporcionar a comu-

nicação e/ou automação de diversos 

tipos de processos existentes no ensi-

no ou em outras áreas.  

Ao agregar as TICs no proces-

so de ensino-aprendizagem possibilita 

que os formadores as utilizem como 

suportes para transpor a fragmentação 

do conhecimento, estabelecendo arti-

culações entre as diferentes áreas do 

conhecimento para se conquistar dife-
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rentes saberes, a fim de transformar a 

prática em um processo de ensino que 

transcenda às novas formas de co-

nhecimento ao ir além dos limites im-

postos pelas práticas disciplinares.  

Assim, o maior desafio dos 

contextos escolares vai além das mu-

danças curriculares, pois há a neces-

sidade de promover a formação conti-

nuada aos educadores para que pos-

sam desenvolver trabalhos que vão 

além de uma organização e apresen-

tação disciplinar, mas que possam 

transformar os espaços escolares em 

espaços interdisciplinares de aprendi-

zagem. 

Nesse sentido, os profissionais 

da educação têm um desafio a cumprir 

em relação à sua prática, pois as tec-

nologias de informação e comunicação 

(TIC) passaram a ser exigidas em le-

gislação específica da área educacio-

nal (BRASIL, 1999), e a cada dia o 

número de escolas que estão se in-

formatizando aumenta, a ponto de 

substituir práticas tradicionais de ensi-

no em aulas dinâmicas articuladas ao 

uso das TICs na sala de aula. 

Nesta perspectiva, Rodrigues 

(2009) corrobora ao afirmar que esses 

profissionais “[...] defrontam-se hoje 

com exigências de ordens diversas no 

sentido de incorporarem à sua prática 

em sala de aula as tecnologias de in-

formação e comunicação” (RODRI-

GUES, 2009, p. 1).  

Desta forma, ao se integrar a 

sociedade do conhecimento, o profes-

sor depara-se com a necessidade de 

desenvolver um trabalho no qual con-

siga ampliar os ambientes de ensino, 

transformando sua prática em momen-

tos dinâmicos de aprendizagem.  

Sabe-se que o contexto social 

ao qual os alunos se inserem não se 

apresenta de forma fragmentada, pois 

as informações e as formas de comu-

nicação são integradas a uma rede de 

relações e conexões às quais perpas-

sam os limites de ações isoladas.  

Assim, pode-se constatar que 

a conversação entre áreas, entre co-

nhecimentos provindos de diversas 

fontes que se integram e interagem 

exige uma prática que promulgue 

ações interdisciplinares. 

Ao falar em Tecnologia de In-

formação e de Comunicação no espa-

ço escolar, pode-se afirmar que vieram 

com o intuito de facilitar a vida con-

temporânea. Desta forma, as TICs es-

tão relacionadas a todas as tecnologi-

as que medeiam e interferem os pro-

cessos comunicativos e informacionais 

das pessoas.  
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Segundo Coll & Monereo 

(2010), existe uma diferença entre as 

tecnologias:  

Entre todas as tecno-
logias criadas pelos 
seres humanos, 
aquelas relacionadas 
com a capacidade de 
representar e trans-
mitir informação – ou 
seja – as tecnologias 
da informação e da 
comunicação – re-
vestem-se de uma 
especial importância, 
porque afetam prati-
camente todos os 
âmbitos de atividade 
das pessoas, desde 
as formas e práticas 
de organização soci-
al até o modo de 
compreender o mun-
do, de organizar es-
sa compreensão e 
de transmiti-la para 
outras pessoas 
(COLL & MONE-
REO, 2010, p. 17).  
 
 

Nota-se então, que as TICs 

exercem um papel muito relevante na 

sociedade atual, pois são meios de 

transmissão de conhecimentos pas-

sados de geração para geração. Po-

dem ser utilizadas em qualquer am-

biente, tanto educacional quanto em-

presarial, pois variam de um amplo 

conjunto de recursos.  

Ao articular as TICs a educa-

ção, com vistas a buscar esclareci-

mentos sobre as relações entre as 

mesmas é papel fundamental do ges-

tor mediar esse processo na escola. 

Neste viés, é necessário colo-

car em debate as potencialidades dos 

recursos tecnológicos, a fim de ampliar 

o conhecimento que se tem acerca do 

tema para proporcionar na prática pe-

dagógica melhorias que visem atender 

as evoluções do momento.  

Na área educacional, ao res-

significar a aprendizagem e o processo 

de ensino, observando a abrangência 

das questões e das informações espa-

ço-temporais compreendidas neste 

contexto pode-se pressupor novas 

formas de se posicionar, pensar, de 

tratar as informações, a fim de trans-

formá-las em conhecimentos.  

Nesse sentido, tais demandas 

questionam a importância de mudan-

ças significativas no contexto educaci-

onal e nas ações pedagógicas desen-

volvidas, visto que não se concretiza 

apenas em uma transformação na 

aquisição dos diferentes recursos tec-

nológicos, mas inaugura a pretensão 

de profissionais dispostos a se engajar 

em metodologias eficazes para aturem 

diante desta nova forma de ensino.  

 
Assim, compreender 
as potencialidades 
inerentes a cada tec-
nologia e suas con-
tribuições ao proces-
so de ensino e de 
aprendizagem pode-
rá trazer avanços 
substanciais à mu-
dança da escola, a 
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qual se relaciona 
com um processo de 
conscientização e de 
transformação que 
vai além do domínio 
de tecnologias e traz 
subjacente uma vi-
são de mundo, de 
homem, de ciência e 
de educação (TORN-
(TORN-
GHI;PRADO;ALMEI- 
A, 2005, p. 47). 
 

Desta forma, este Caderno 

Pedagógico tem como proposito enri-

quecer os debates educacionais sobre 

a utilização das TICs como suporte 

pedagógico, a fim de oportunizar aos 

profissionais da educação recursos 

tecnológicos que promovam melhorias 

no processo ensino - aprendizagem, 

tornando-se um forte aliado às práticas 

da gestão escolar. 

Assim, será ofertada uma pro-

posta de curso de extensão pela Uni-

versidade Estadual de Londrina (UEL) 

aos profissionais do Colégio Estadual 

Talita Bresolin, cujo objetivo é fazer 

com os profissionais possam refletir e 

aprender a utilizar sobre a importância 

do uso das tecnologias de informação 

como apoio e fator motivador da práti-

ca pedagógica. 

Desta forma, o curso será or-

ganizado em módulos abordando as 

seguintes temáticas: 

 Palestras sobre as TICs no con-

texto escolar.  

 O Tablet Educacional como uti-

lizar esta ferramenta na sala de 

aula para auxiliar nas ativida-

des pedagógicas. 

 Dropbox um recurso tecnológico 

de armazenamento em nuvens 

para auxiliar nossas atividades 

pedagógicas, uma excelente al-

ternativa para quem gosta de 

ter os seus documentos sem-

pre à mão. Por meio dele, é 

possível hospedar os seus ar-

quivos na “nuvem” e acessá-los 

de qualquer lugar e com qual-

quer dispositivo. De forma sim-

plificada, o termo computação 

na nuvem indica que as infor-

mações estarão disponíveis por 

meio de uma série de servido-

res e oferecidas pela internet. 

Este modelo de desenvolvi-

mento protege os arquivos con-

tra falhas de equipamentos e 

garante que eles estejam sem-

pre disponíveis, não importa 

onde o usuário está. 

 O Facebook na sala de aula é 

um fenômeno das redes sociais 

que veio a se popularizar gra-

ças a Internet e a democratiza-

ção da informação em todos os 

sentidos e aspectos.  Nesta 

perspectiva, instala-se um novo 
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paradigma ao observar as rela-

ções em que estávamos habi-

tuados. No início eram poucos, 

agrupados em pequenos nú-

meros, nas atividades sociais, 

nos esportes, nas escolas, nos 

ambientes profissionais, nos 

estudos extraclasses, etc. Atu-

almente, as redes sociais per-

mitem que as pessoas partici-

pem de vários grupos de rela-

cionamentos e de amizades, 

expandindo as comunicações e 

encurtando as fronteiras. Por 

meio das interações instantâ-

neas e crescentes ocorre uma 

avalanche de possibilidades de 

troca, de informações, de expe-

riências e de conhecimentos, 

nunca vista na história da hu-

manidade. Tendo em vista o 

seu alto grau de concentração 

de interessados por este as-

sunto a área educacional logo 

se apropriou dessa tecnologia, 

expandindo os ambientes virtu-

ais de aprendizagem de forma 

interativa. Desta forma, as re-

des sociais chegaram para fi-

car, não apenas como um atra-

tivo lúdico para as, mas porque 

desenvolveu uma estrutura so-

cial de relacionamentos, onde a 

base da participação é a pro-

dução de informações – o sis-

tema em rede de aprendentes 

e ensinantes. As redes sociais 

tem uma utilidade inegável pa-

ra a educação formal, embora 

sua maior realização consista 

em estabelecer um vínculo de 

união com a informal. Esta uni-

ão produz uma retroalimenta-

ção que favorece o processo 

educativo (HARO, 2010, p. 10). 

Mas ao utilizar esta ferramenta 

como suporte pedagógico é 

importante não utilizar o seu 

perfil pessoal para lecionar e 

interagir com seus alunos. Sua 

vida pessoal deve continuar a 

ser pessoal, individual, familiar. 

Crie um gmail profissional. Crie 

um perfil no FACEBOOK sali-

entando apenas aspectos de 

sua vida docente. Neste caso, 

não divulgue fotos pessoais, de 

suas rotinas, de seus familia-

res, de suas viagens e seu la-

zer. Não misture seu perfil pes-

soal com o perfil profissional. 

 O blog é uma ferramenta que 

permite um intercâmbio de in-

formações. Cada vez mais 

educadores vem explorando 

essa ferramenta e o seu poten-
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cial pedagógico que permite 

uma importante troca de co-

nhecimento entre alunos e pro-

fessores, além de contribuir pa-

ra que ambos possam se reci-

clar, atualizar e partilhar co-

nhecimento. O blog possibilita 

a produção de textos, análises 

e opiniões sobre atualidade, 

publicação de fotos e vídeos, 

além de favorecer a imagina-

ção e facilitar a socialização 

através dos comentários que 

poderão ser postados. Permite 

ainda ao aluno manifestar suas 

ideias sem restrições e propicia 

a interação direta com os ou-

tros colegas e o professor. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

As tecnologias de informação e 

comunicação podem agregar muito à 

gestão educacional, tanto no âmbito 

das redes quanto nas próprias esco-

las, viabilizando o planejamento e o 

monitoramento das ações pedagógi-

cas, da aprendizagem dos alunos e da 

articulação dos recursos tecnológicos, 

agregando agilidade e transparência 

ao processo de gestão.  

O reconhecimento do enorme po-

tencial que as tecnologias da informa-

ção e comunicação (TIC) têm como 

ferramentas para a construção social 

do conhecimento e para a aprendiza-

gem compartilhada e autônoma permi-

te constatar a importância de uma no-

va cultura, a digital, e o desenvolvi-

mento de uma nova sociedade basea-

da na informação e no conhecimento. 

Nesta perspectiva, este estudo 

procura provocar inquietações diante 

da incorporação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação na escola, 

a fim de contribuir para expansão ao 

acesso à informação de forma atuali-

zada, promovendo a criação de comu-

nidades colaborativas de aprendiza-

gem que privilegiam a construção da 

comunicação, do conhecimento, a 

formação continuada e a gestão articu-

lada entre as áreas administrativas, 

pedagógica e informacional da escola. 

Ao integrar a tecnologia a prá-

tica pedagógica o professor precisa 

juntamente com o gestor escolar adap-

tar o currículo da escola para articular 

ações pedagógicas que contribuam 

com práticas de ensino inovadoras, 

articuladas a sociedade do conheci-

mento. 

Desta forma, constata-se que 

os recursos tecnológicos se constitu-

em em ferramentas complementares 

às atividades de ensino usuais e gra-
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ças a sua flexibilidade e abrangência, 

favoreça a constituição de redes de 

conhecimento.  

Nesse sentido, este estudo 

não pretende esgotar o assunto sobre 

a importância da tecnologia utilizada 

como suporte educacional, mas tem a 

pretensão de provocar reflexões e 

possibilitar aos profissionais da educa-

ção a compreensão e a necessidade 

de acompanhar os avanços tecnológi-

cos, integrando as mais diferentes co-

nexões as mais diversas áreas do co-

nhecimento utilizando os diversos re-

cursos tecnológicos disponíveis nos 

contextos de ensino.  

Para que a comunidade esco-

lar vivencie experiências inovadoras e 

dinâmicas é necessário que o gestor 

esteja atento e acompanhe a socieda-

de do conhecimento incentivando seus 

profissionais a acompanharem as mu-

danças sociais por meio de curso de 

formação continuada nesta área. 

Ao articular as tecnologias às 

práticas de ensino de forma interdisci-

plinar, o professor proporcionará 

aprendizagens significativas que des-

perte nos alunos construções de novos 

significados sobre o processo ensino – 

aprendizagem desenvolvendo ambien-

tes colaborativos e cooperativos, a fim 

de possibilitar a integração das disci-

plinas. 

 Espera-se que a temática aqui 

apresentada como fonte de estudo na 

gestão escolar propicie momentos de 

reflexão a todos profissionais da edu-

cação no sentido de estabelecer como 

premissa de sua profissão, a promo-

ção de situações em que a interdisci-

plinaridade se faça presente. O objeti-

vo maior desta proposta pedagógica é 

provocar inquietações sobre o uso da 

tecnologia articulada ao currículo esco-

lar apresentando ações e espaços de 

aprendizagens que acompanhe a so-

ciedade do conhecimento.  

Os avanços na tecnologia têm 

proporcionado mudanças estruturais 

na forma de vida das pessoas. Para 

atender as demandas de uma socie-

dade imersa na era tecnológica, rees-

truturações na organização da escola 

e seus espaços de aprendizagem vêm 

sendo discutidas, ganhando espaços 

cada vez mais valorizados nas pesqui-

sas acadêmicas. 

 Assim, o propósito deste es-

tudo é enriquecer as discussões acer-

ca das contribuições e complementari-

dades que os recursos tecnológicos 

podem oferecer ao trabalho pedagógi-

co, demonstrando ser também um ali-

ado às práticas de ensino.  
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Com o avanço tecnológico 

existente em nossa sociedade, o am-

biente escolar sofre modificações, as 

quais influenciam o processo ensino 

aprendizagem. Os docentes precisam 

agir de forma reflexiva e ir à busca de 

conhecimentos sobre essas tecnologi-

as para assim compartilhá-los com os 

alunos, que muitas das vezes já os 

conhecem e até os dominam. 

Segundo Ponte (2000, p. 6-7) 

problematiza a integração das TIC na 

escola e defende que, para além dos 

questionamentos sobre a relação entre 

essas tecnologias e os objetivos da 

escola, as formas de aprendizagem, 

os novos modos de trabalho na escola, 

é preciso ir mais longe e questionar a 

escola com outro tipo de pergunta:  

 
De que modo as TIC 
alteram (ou podem 
alterar) a natureza 
dos objetivos educa-
cionais visados pela 
escola? De que mo-
do alteram as rela-
ções entre os alunos 
e o saber? De que 
modo alteram as re-
lações entre alunos e 
professores? De que 
modo alteram o mo-
do como os profes-
sores vivem sua pro-
fissão? A emergên-
cia da sociedade de 
informação requer ou 
não uma nova peda-
gogia?(PONTE, 
2000, p. 6-7) 

 

É notável que a internet favo-

rece a construção cooperativa e cola-

borativa, o trabalho conjunto entre pro-

fessores e alunos, próximos física ou 

virtualmente. Há diversos autores que 

revelam que é possível participar de 

uma pesquisa em tempo real, de um 

projeto entre vários grupos, de uma 

investigação sobre um problema de 

atualidade ou até mesmo de um traba-

lho feito por meio de programas como 

o skype (MONEREO E POZO, 2010). 

Nesse sentindo, observa-se 

que uma das formas mais interessan-

tes de trabalhar em nossa atualidade 

de forma colaborativa é criar uma pá-

gina para os alunos, como um espaço 

virtual de referência, o qual vão cons-

truindo e colocando o que acontece de 

mais importante durante as aulas, ana-

lisar textos, compartilhar endereços 

eletrônicos acerca sobre dado tema, 

fazer análises, realizar  pesquisas e 

postar na página virtual do professor , 

onde este irá interagir com comentá-

rios e avaliação ocorrerá de forma di-

nâmica e interativa.  

É importante neste processo 

dinâmico de aprender pesquisando, 

utilizar todos os recursos, todas as 

técnicas possíveis por cada professor, 

por cada instituição, por cada classe: 

integrar as dinâmicas tradicionais com 
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as inovadoras, a escrita com o audio-

visual, o texto sequencial com o hiper-

texto, o encontro presencial com o vir-

tual. 

Deste modo, o professor, terá 

uma visão pedagógica inovadora, 

aberta, que pressupõe a participação 

dos alunos, visto que utilizará algumas 

ferramentas simples da internet para 

melhorar a interação presencial-virtual 

entre todos.  

Nesta perspectiva, Coll e Mo-

nereo (2010) afirmam que existem al-

gumas competências que os professo-

res precisam ter:  

 
Na nova sociedade 
da informação, da 
aprendizagem e do 
conhecimento, o pa-
pel mais importante 
do professor em am-
bientes virtuais, entre 
os que identificamos, 
é o de mediador, en-
tendido como alguém 
que proporciona au-
xílios educacionais 
ajustados à atividade 
construtiva do aluno, 
utilizando as TIC pa-
ra fazer isso. (COLL 
e MONEREO, 2010, 
p. 129-133).  

 

Portanto, o papel de mediação 

não deve ser esquecido, pois os pro-

fessores são gestores desse processo 

onde o uso das TICs e a interdiscipli-

naridade passa a ser vista no espaço 

escolar como propulsor de mudanças 

nas formas de ensinar e de aprender. 
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