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As facilidades técnicas oferecidas pelas tecnologias da

informação e comunicação possibilitam a exploração de um

leque ilimitado de ações pedagógicas

que s ignif ica o uso
inteligente das tecnologias
de i n f o r m a ç ã o e
comunicação (TIC) na

Educação? As TIG estão ficando cada
vez mais sofisticadas e a possibilidade da
junção de diferentes mídias em um só
artefato - como o celular, a TV digital,
a câmera fotográfica digital, internet
- contribui para que essas tecnologias
adquiram o status de "inteligentes".
Embora as sofisticações tecnológicas
sejam cada vez maiores, o uso inteligente
das TIC está intimamente relacionado
com a concepção pedagógica por meio
da qual elas serão aplicadas e não com a
tecnologia em si. Um sistema educacional
mais conservador certamente deseja um

recurso que permita a sistematização
e o controle de diversas tarefas do
processo de transmissão de informação.
Essas mesmas tecnologias podem ser
usadas para o aluno realizar tarefas,
resolver problemas ou mesmo acessar
a informação, porém integrada a
outras atividades que demandam o
processamento e, portanto, a significação
e a transformação dessa informação em
conhecimento.

As facilidades técnicas oferecidas
pelas TIC possibilitam a exploração
de um leque i l imi tado de ações
pedagógicas, de uma ampla diversidade
de atividades que professores e alunos
podem realizar. Por outro lado, essa
ampla gama de atividades pode ou não
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estar contribuindo para o processo de
construção de conhecimento. Assim,
o que está sendo proposto como o uso
inteligente das TIG na Educação é
justamente o uso da tecnologia como
auxílio ao aluno no seu processo de
construção do conhecimento e não
como ferramenta para o professor tornar
mais eficiente o processo de acesso ou de
transmissão da informação.

As TIG apresentam certas caracte-
rísticas que as tornam um dos mais
eficientes recursos para a busca e acesso
à informação. Existem hoje sofisticados
mecanismos de busca que permitem
encontrar de modo muito rápido a
informação armazenada em banco
de dados, em CD-Roms e mesmo na

Web. Esta informação pode ser um fato
isolado ou organizado na forma de um
tutorial sobre um determinado tópico
disciplinar. No caso dos tutoriais, a
informação é organizada de acordo com
uma seqüência pedagógica e o aluno
pode acompanhar esta seqüência ou
pode escolher a informação que desejar.
No caso de acesso de informação da
internet e, mais especificamente, da Web,
a ação do aluno não é muito diferente do
que acontece com os tutoriais.

Na Web existem outras facilidades,
como a combinação de textos, imagens,
animação, sons e vídeos, que tornam a
informação muito mais atraente. Em
todos esses casos, a ação que o aprendiz
realiza é a de escolher entre opções

oferecidas. Essas escolhas podem servir,
inclusive, para orientar a cópia das
informações para a elaboração de um
produto sofisticado que combina textos,
imagens, animação etc. Porém, sem a
crítica ou a reflexão sobre a informação
obtida, o produto pode ser atraente, mas não
efetivo no sentido de propiciar ao aluno a
oportunidade de construir conhecimento.

O aluno pode es tar acessando
informação re levan te e usando
recursos poderosos de busca na Web, e
- mesmo assim - não conseguir construir
conhecimento pelo fato de não trabalhar
essa informação em uma situação fora
do contexto da tecnologia. No caso de o
aluno estar usando a Web para realizar
tarefas como criação de sites e blogs para

podem realizar
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interagir com outras pessoas, cabe ao
professor saber explorar essas atividades
do ponto de vista pedagógico.

E importante notar que as TIG têm duas
características que não são encontradas
em nenhuma outra máquina, Elas
recebem ordens e elas executam ordens.
No caso do computador, por exemplo,
para operacionalizá-lo é necessário dar
ordens a ele e estas ordens são feitas por
meio de descrições sobre como o aluno
pretende resolver um problema. As
ordens são transmitidas ao computador
por meio de algum tipo de software
como linguagem de programação,
planilhas de cálculo, processadores
de texto, software para construção de
páginas Web etc. Uma vez que essas
ordens sejam recebidas, o computador
poderá executá-las (Valente, 1999).

Até o advento do computador, a
capacidade de receber e de executar
ordens era própria dos seres humanos.
Porém, diferentemente dos seres
humanos, as respostas dadas pelo
computador são fiéis, desprovidas de
qualquer animosidade ou afetividade
que possa haver entre o aprendiz e a
máquina. O computador não adiciona
por iniciativa própria nenhuma
informação nova às ordens dadas pelo
aprendiz. Assim, se houver qualquer
engano no resultado do funcionamento
do mesmo, este só poderá ser produto
do próprio pensamento de quem
forneceu essas ordens.

A resposta fiel e imediata é. extrema-
mente importante para que o aprendiz
possa confrontar suas idéias originais
com os resultados obtidos c. com isto,
iniciar os primeiros passos no processo
de reflexão e de tomada de consciência
sobre o que de fato sabe ou não. A
reflexão que o aprendiz realiza pode

ser importante para ele coordenar
suas idéias e, com isso, compreender e
melhorar o que fez. Essa coordenação
de idéias pode significar a construção de
novos conhecimentos. Porém, se o aluno
não consegue entender o que acontece
com os resultados obtidos, ele deve
recorrer ao professor para que o auxilie
nessa tarefa. Nesse caso, o professor tem
um papel fundamental e deve saber
como intervir nessa situação para poder
auxiliar o aluno (Valente, 2002).

A intervenção do professor é facilitada
pela existência das ordens que foram
dadas. Elas representam a idéia do
aprendiz sobre como resolver um
problema. E existe uma correspondência
direta entre cada informação fornecida
e o comportamento da máquina. Estas
características de representação do
conhecimento do aluno facilitam a
análise das ordens, de modo que ele possa
identificar seus próprios erros (equívocos)
e o professor possa entender o que o
aluno está fazendo e pensando. Portanto,
o processo de encontrar e corrigir o
erro constitui uma oportunidade única
para o aprendiz compreender um
determinado conceito envolvido na
solução do problema ou as estratégias de
resolução de problemas que ele usa.

Assim, a análise da questão do uso
inteligente das TIC na Educação
permite entender, primeiro, que as TIC
não podem ser analisadas isoladamente,
fora do contexto pedagógico em que
elas estão inseridas. Segundo, o contexto
pedagógico efetivo demanda a presença
de um professor com conhecimento
sobre processos de construção do
conhecimento. O professor deve
entender profundamente o conteúdo
que está sendo trabalhado pelo aluno
e também precisa saber quais os



potenciais das T1C, só assim poderá
interpretar as idéias do aluno e intervir
apropriadamente na situação de modo
que contribua no processo de construção
de conhecimento por parte do aluno.
Terceiro, essa abordagem pedagógica
que privilegia a construção do conhecimento
exige mudanças profundas do sistema
educacional e pressupõe a alteração
do papel atribuído ao erro - errar não
significa punição, mas oportunidade
de aprimoramento. Ela promove a
autonomia do professor e dos alunos e
permite a flexibilização de um sistema
rígido, centralizado e controlador.

Finalmente, cabe a pergunta: por
que o uso inteligente das TIC deve ser
aquele que promove a construção de

conhecimento e não aquele que permite
a transmissão de informação? O ensino
tradicional baseado na transmissão da
informação ou a sua informatização
por intermédio das TIC assume que o
aluno é um recipiente a ser preenchido.
O resultado dessa abordagem é o aluno
passivo, sem capacidade crítica e com
uma visão de mundo limitada ao que
lhe foi transmitido. Mas a sociedade
atual exige cidadãos críticos, criativos,
com capacidade de pensar, de aprender
a aprender, de trabalhar em grupo e de
conhecer o seu potencial intelectual.
Ele deve ter a capacidade de constante
aprimoramento e melhoria de suas
idéias e ações. Certamente, essa nova
atitude não é passível de ser transmitida,

mas deve ser construída e desenvolvida
por cada indivíduo, ou seja, deve ser
fruto de um processo educacional em
que o aluno vivência situações que lhe
permitam construir e desenvolver essas
competências. Nesse contexto, as TIC
podem ser um importante aliado!
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