
debate sobre o papel e a utilização das Novas Tec
nologias de Comunicação no processo de ensino e 

aprendizagem tem sido uma constante em qualquer fórum 
ou grupo de discussão que pretenda analisar a questão da 
educação nos dias atuais. 

As redes sociais e os dispositivos tecnológicos, como 
os tablets, por exemplo, estão cada vez mais presentes no 
dia a dia de alunos, professores e das pessoas em geral. No 
entanto, muito embora estejam incorporadas no cotidia
no de milhares de indivíduos, em especial naqueles grupos 
que estão na faixa etária educacional de sua formação pe
dagógica de base, muito pouco desse universo é utilizado 
pelos educadores nas salas de aula. 

Hoje, aproximadamente 6 milhões de estudantes brasi
leiros possuem suas contas no Twitter, seu perfil no Face-

book ou participam de alguma outra rede social na Internet. 
Em países como a Coreia, a utilização dos tablets nas salas 
de aula faz parte da política educacional do país e será obri
gatória a partir dos próximos anos. 

E no Brasil? O que estamos fazendo nesse sentido? 
Nossos jovens representam uma das maiores comunidades 
presentes em redes sociais como o Facebook e o Orkut. 
Nosso país é a nação com o maior tempo médio de uso de 
Internet entre os 41 países em que o Ibope Nielsen atua no 
acompanhamento do acesso à rede. Em média, passamos 
45 horas por mês na Internet. O segundo colocado na lista 
é o Reino Unido, com aproximadamente 43 horas. Em se
guida vêm os Estados Unidos, com 40 horas. 

Eu ainda faço parte daquele grupo de educadores que 
acredita que um bom professor tem muito mais peso na 
boa educação que se oferece ao aluno do que qualquer 
aparato tecnológico de primeira linha ou de última gera
ção. Porém, também acredito que o aluno de hoje apre
senta características muito diferentes daquele de alguns 
anos atrás. Portanto, como educadores, se quisermos 
"chegar" nos nossos alunos, temos, necessariamente, de 
aproveitar tudo aquilo que o universo tecnológico desses 
estudantes nos oferece. 

As novas tecnologias estão ampliando sua importância 
no processo de ensino-aprendizagem. A educação é, no 
mundo contemporâneo, algo dinâmico, que se modifica e 
evolui constantemente. A apropriação das ferramentas di
gitais é, hoje, uma necessidade do educador. A inclusão e 
a exclusão digitais passam a configurar o novo cenário de 
alunos, professores e instituições de ensino. 

Recursos novos, oferecidos pela tecnologia, como televi
são, vídeo, computador, datashow, Internet e outros, devem 
fazer parte da mediação pedagógica utilizada pelos profes
sores para atingir os "corações e mentes" de seus alunos. 
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A Internet favorece a construção cooperativa e cola-
borativa, o trabalho conjunto entre docentes e alunos, 
próximos física ou virtualmente. Podemos participar de 
uma discussão em tempo real, de um projeto de pesquisa 
entre vários grupos, de uma investigação sobre um pro
blema de atualidade e várias outras possibilidades coloca
das pelos novos meios à nossa disposição. 

As formas de atuação, no universo das novas tecnolo
gias, são amplas e difusas. Cabe aos docentes, dentro de 
objetivos pedagógicos previamente e claramente defini
dos, eleger as que mais "toquem" seus estudantes. É fun
damental, também, na escolha das ferramentas, valorizar 
dois aspectos contraditórios e fundamentais na formação 
do jovem: a autonomia e a disciplina. 

Autonomia, no sentido de permitir ao estudante atu
al, muito mais informado do que o do passado, propor 
formas de atuação e relacionamento pedagógico no es
paço das novas tecnologias. Disciplina, no sentido de 
que o professor é o mestre e, com isso, é dele a res
ponsabilidade de conduzir o discente ao caminho do 
conhecimento e do aprendizado. 

É necessário o professor compreender, também, que 
as novas tecnologias já provocaram mudanças no dia a dia 
dos estudantes, como alterações na percepção de tempo e 
espaço. Com isso, modificações ocorreram na relação de 
espaço, tempo e comunicação entre os alunos. O espaço 
das trocas aumenta da sala de aula para o virtual. O tempo 
de enviar ou receber informações se amplia para qualquer 
dia da semana. O processo de comunicação que aconte
cia anteriormente nas salas de aula, agora, migrou também 
para a Internet, o e-mail, o chat, a rede social. 

As alterações do convívio social inevitavelmente apre
sentam seus reflexos no ambiente acadêmico. O professor 
continua com seu papel fundamental tradicional (às vezes 

é importante dar uma bela aula expositiva), mas, hoje, deve-se 
combiná-lo com uma nova função: a de ser o estimulador 
da busca, coordenador dos resultados, moderador das dis
cussões. É um papel de motivação e coordenação muito 
mais flexível e constante, que exige atenção, sensibilidade, 
intuição e domínio tecnológico. 

Acredito ser importante ressaltar que o processo de 
ensino e aprendizagem não deve ser alicerçado única e ex
clusivamente nas novas tecnologias. Elas são apenas mais 
uma gama de recursos para se atingir os objetivos pedagó
gicos na plenitude do seu esplendor. 

As novas tecnologias estão aí, e disto tenho certeza: 
elas provocaram modificações nas formas de os nossos 
alunos enxergarem o mundo e a realidade que os cercam. 
Entretanto — e disso também tenho convicção —, um 
bom professor, preocupado em transmitir sua mensagem 
de forma adequada aos estudantes, ainda é, independente
mente de qualquer tecnologia, o centro do conhecimento e 
do sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 

No entanto, e para finalizar, acredito que se um bom 
docente, com os recursos disponibilizados pela tecnolo
gia, souber utilizar todo esse ferramental muito familiar 
aos seus alunos no processo de ensino e aprendizagem, 
seu sucesso será amplo e profundo, plenamente conectado 
com a realidade e com o mundo onde os seus estudantes 
efetivamente vivem e trabalham. 

*Ary José Rocco Jr. possui graduação em Administração Pública 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Comunicação Social 
(Jornalismo) pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Li
bero. É professor da Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comu
nicação (FAPCOM). 
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Text Box
Fonte: Páginas Abertas, São Paulo, ano 36, n. 48, p. 14-15, 2011.




