
implantação das TICs nas insti tui
ções de ensino deve ser discutida e 

decidida em conjunto. É o que afirma a 
professora da Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Lisboa, Ana Margarida 
Veiga Simão. Ela esteve recentemente no 
Brasil, durante o Fórum Internacional 
de Tecnologia Educacional, evento para
lelo à feira Interdidática, em São Paulo 
(SP), quando concedeu esta entrevista à 
Profissão Mestre. 

Profissão Mestre: Quais são, essencial
mente, as Funções das TICs na escola? 
Ana Margarida Veiga Simão: Em sala 
de aula, elas permitem ao professor ga
nhar tempo para as tarefas fundamen
tais de ensino, pois poupam o docente de 
trabalhos administrativos que, nas últi
mas décadas, foram incorporados às su
as funções. Assim, libera-se tempo pa
ra mediar problemáticas individuais dos 
alunos, numa série de situações em que 
eles podem atuar mais autônomos. A tec
nologia deve ser usada para centrar o pro
fessor novamente na sua tarefa essencial. 

Prof issão Mest re : Como a escola po
de conduzir a implantação das TICs? 
fino Margar ida : Em primeiro lugar, de
ve definir se apostará ou não nessas tec
nologias e de qual forma elas serão in
seridas no seu ambiente. Se decidir pelo 
sim, tem que haver um plano tecnoló
gico de desenvolvimento para que cada 
professor se aproprie desses recursos e os 
utilize de forma diferenciada, tanto na 
sala de aula quanto nos outros espaços 
da instituição. Também é muito impor
tante a formação de um conselho de co-
legiado e direção para refletir e discutir 
como a tecnologia será incluída na esco
la. Depois que professores e escola esta
beleceram o compromisso e a disposi
ção de uso dos novos recursos, eles serão 
apropriados e bem usados. 

Profissão M e s t r e : Q u a i s são e x a t a 
mente os papéis do professor e da 
direção nesse t raba lho? 
Ana Margarida: A implantação deve ser 
discutida e decidida em conjunto, de for
ma colaborativa, com a identificação do 
que faz sentido, quais recursos devem ser 
adquiridos, como eles podem ser úteis, 
quais são os objetivos da escola e, a partir 
daí, executar em conjunto. Não adianta, 
por exemplo, a direção criar uma sala de 
informática e determinar aleatoriamen
te que cada professor [a usará], em aula, 
uma vez por semana. Provavelmente usa
rão, mas não significará que os recursos 
se tornaram uma ferramenta para apren
der mais e melhor. A colaboração deve fa
zer parte das competências profissionais 
do docente e das práticas da escola. 

Prof issão M e s t r e : Não se corre o ris
co de instituições usarem as TICs p a 
ra substituir o docente? 
fino M a r g a r i d a : A tecnologia exis
te e faz parte da vida dos alunos. No 
entanto, nem todos t êm celulares e 
computadores. As ins t i tu ições de en
sino devem criar oportunidades tan
to para os "inforricos" quanto para 
os "infopobres". Muitos alunos não 
desenvolveram as competênc ias liga
das às TICs e a escola precisa ajudá-
-los a desenvolver, mas alguns pre
ferem não ut i l izá- las por terem tido 
uma exper iência frustrante, e a es
cola precisa ens iná- los a lidar com 
essa frustração. Outros precisam de 
um atendimento mais ind iv idua l i 
zado, no qual o professor é indispen
sável. A tecnologia é um recurso co
mo todos os outros que a escola tem a 
serviço da aprendizagem. O professor 
n ã o deixa de ser importante e tem 
um papel essencial como ator e de-
sencadeador da m u d a n ç a , como guia 
e mediador. 

Profissão Mestre : Os adolescentes 
de hoje se rão os professores daqui a 
uma década , j á oriundos d e s s a e r a di
gital . M a s há um período de transição 
com um número muito grande de pro
fessores "analógicos". O que a insti
tuição de ensino pode fazer para pre
parar e s s e docente que es tá em s a l a ? 
fino Margarida: A primeira medida é a 
formação em contexto. Em Portugal, há 
nas escolas um plano tecnológico, com 
um professor formado nessa área respon
sável pela sua implantação e que trabalha 
no desenvolvimento das competências dos 
seus colegas nos próprios locais de traba
lho, de forma colaborativa. Não quer di
zer que não existam ações de formação 
concentradas e até exteriores às institui
ções de ensino. Contudo, a ideia é que to
das as lideranças, não apenas o diretor, as
sumam um compromisso de colaborar 
com os outros docentes. O segundo ponto 
é aprendermos com nossos alunos. Tenho 
aprendido imensamente com meus alu
nos universitários e não tenho problema 
algum em pedir ajuda em determinados 
assuntos tecnológicos que eles dominam e 
que eu não. Reconhecermos que podemos 
aprender com todos, inclusive com nossos 
alunos, para melhorarmos as nossas práti
cas, é uma opção importante. 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 12, n. 143, p. 44, ago. 2011.




