
A tecnologia a serviço do ensino 

 

O termo Web 2.0, cunhado para descrever a segunda geração do World Wide Web, renovou o 

conceito de internet e a forma como ela é utilizada. Se antes o ciberespaço era uma fonte 

passiva e estática de informação, hoje é possível perceber usuários mais ativos e participativos 

dentro do mundo virtual. 

  

Foram os avanços da tecnologia que impulsionaram essas mudanças. Hoje, estamos inseridos 

na websfera, ajudando, de certa forma, na convergência do real com o virtual. A educação, por 

exemplo, não fica de fora dessa inserção tecnológica. 

  

Este novo contexto cada vez mais estimula o debate em torno da adequação da formação dos 

professores às novas tecnologias. Pensar computadores e todo seu maquinário como facilitador 

no fluxo de conhecimento, coloca os docentes diretamente dentro da sala de aula conectando 

alunos à distribuição do acesso à informação. 

  

Como fazê-lo, então? Como usar a tecnologia para difundir e produzir conhecimento? O 

professor Márcio Luiz Corrêa Vilaça, que realizou uma pesquisa sobre esta temática, destacou 

a necessidade dos professores olharem a tecnologia com o que ela traz de novo e de 

rendimento para o processo educacional. "Os educadores podem ter a sua disposição um 

conjunto maior de recursos de aprendizagem, planejando atividades presenciais e virtuais 

considerando as limitações de cada um dentro da relação conteúdo, custo e resultados 

pedagógicos desejados. Tudo isso independente de escola ou universidade. É uma enorme 

gama de opções para o trabalho em sala de aula", analisa o professor Márcio Luiz Corrêa 

Vilaça, que atua na Universidade do Grande Rio José de Souza Herdy (Unigranrio) e proferiu a 

palestra "Conhecimentos Compartilhados: tradição e modernidade", no último dia 6, para um 

encontro internacional realizado pela instituição em parceria com a Universidade de São Paulo 

(USP). 

  

Essa interatividade que faz do espaço virtual mais atrativo e dinâmico para o processo ensino 

aprendizagem, no entanto, precisa ser redimensionada dentro da realidade educacional pois, o 

aparelho tecnológico sem a instrumentalização necessária não trará os resultados esperados 

para o ambiente escolar. "O uso dos tablets tem crescido muito, mas de nada adianta o 

governo vir com um projeto de distribuição desse aparelho se não houver a criação de 

materiais didáticos virtuais. O que vai diferenciar para o aluno, nesse caso, é apenas o peso, e 

não a interação e recursos que o tablet permite. A previsão é de que os materiais mudem nos 

próximos cinco anos", salienta Márcio Luiz Corrêa Vilaça. 

  

Durante a palestra, o professor também pontuou as competências comunicativas, assim como 

a alfabetização tecnológica dos professores. O palestrante cita três aspectos fundamentas para 

essa fluência. "É preciso conhecer os equipamentos com os quais o docente vai trabalhar, 

compreender suas funções, possibilidades, vantagens e desvantagens e dominar o uso, para 

não depender de uma terceira pessoa, até porque o professor não pode ter um ajudante em 

sala de aula." 

 

Os desafios da alfabetização tecnológica 

 

Quase uma imposição da modernidade, a tecnologia é um fato dado e, portanto, se tornou um 

elemento irreversível da vida cotidiana. Um dos desafios da esfera educacional é transformar o 

uso quase diletante dos mecanismos tecnológicos, como joguinhos, redes sociais e etc, 

trazendo-os para a sala de aula como uma maneira produzir conhecimento. 

  

Isso implica, evidentemente, em uma atualização do conceito de educação e das disciplinas, 

em ver como é possível usar das possibilidades da internet para gerar a participação dos 

alunos. Para tanto, é preciso qualificar, prioritariamente, os docentes. 

  

Professor da Unigranrio, e pesquisador da área de História, José Carlos Sebe vê a tecnologia 

como um fato inegável e irreversível para a educação. De acordo com ele, os professores são 

parte fundamental da convergência real/virtual e, por isso, não podem experimentar a 
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autoexclusão tecnológica. "Precisamos pensar o professor como um cidadão do mundo, e não 

apenas um personagem na sala de aula. Como tal, ele tem que, naturalmente, se atualizar. Se 

ele não o fizer por iniciativa pessoal, os próprios alunos empurram, a sociedade empurra. 

Alunos já têm o costume de pedir e mandar informações para o email do professor, é 

automático, não tem como ele ficar de fora", salienta. 

  

Equipar as escolas, no entanto, ainda é um desafio que cruza com a falta de investimento. 

Inserir aparelhos nas escolas está diretamente ligado àqualificação dos profissionais para que a 

tecnologia esteja completamente inserida na educação do século XXI. José Carlos Sebe 

acredita que, apesar dos percalços, o futuro das escolas é se adaptar ao maquinário 

tecnológico. "Essa inserção está ocorrendo de forma bastante feliz no Brasil. O crescimento do 

acesso aos computadores, filmadoras, data show, e acontecendo de forma bastante rápida e 

vemos que as escolas estão absorvendo bem. Ainda há falhas imensas, há escolas com 

aparelhos velhos, usados, há aquelas que não receberam aparelhos ainda, mas se colocarmos 

dentro de um ritmo cronológico penso que estamos indo bem", ressalta. 

 

Especialista cobra maior qualificação para o professor 

 

Doutora em História Social, Zilda Iokoi entende que ações continuadas devem ser colocadas 

em prática para preencher as lacunas na formação dos docentes. "Acho que é absolutamente 

fundamental que a educação tenha tecnologia de trabalho. O grande problema é que aqui no 

país você equipa as escolas com computadores, mas sem equipe de treinamento para os 

professores", comenta. 

  

Zilda reitera afirmando que materiais educacionais devem ser desenvolvidos e inseridos de 

uma vez nos computadores. "Hoje, com acesso à internet, a gente ainda pode intercambiar 

materiais educacionais para inserir, mas precisamos efetivamente de verbas para produção de 

material virtual de ensino. Precisamos atualizar e conservar esses materiais tecnológicos, 

porque eles se perdem, a tecnologia é muito sazonal. A população tem direito à tecnologia e 

ao conhecimento o mais atualizado possível." 

  

Além de problemas estruturais, há ainda questões de aprendizado a serem resolvidas. Como 

equipar escolas sem antes qualificar os profissionais e irão utilizar os aparelhos? Para pensar a 

tecnologia deve-se ir além da máquina. 

  

Doutora em educação, Cleonice Puggian entende os mecanismos tecnológicos como cultura e, 

portanto, parte da formação humana. Para ela as escolas devem inserir a tecnologia como 

ferramenta de comunicação e forma de aprendizagem. "Pensar em um projeto de tecnologia é 

pensar além da quantidade de computadores que colocaremos nas escolas. Isso é só a parte 

técnica. Temos que pensar nos computadores, na manutenção, nos recursos, nos profissionais 

e de que maneira eles irão se integrar. Os investimentos em tecnologia devem ser apenas 

60% em máquinas e os 40% para formação humana". 

  

Falar em tecnologia como forma de linguagem e cultura pode soar abstrato, mas para a 

educadora Cleonice Puggian essa deve ser a prioridade dos professores. "A parte técnica é 

apenas o primeiro nível de instrução, pois é preciso saber utilizar a máquina para, a partir daí, 

transpor ao nível metodológico de conhecimento, para que essa máquina se torne uma fonte 

de saber. A tecnologia não pode ser usada para domesticar, e sim para libertá-las de forma 

que a pessoa se expanda como ser humano", disserta a educadora. 

 

Encontro também abordou tradição e modernidade 

 

Tópico principal dos seis dias do seminário - realizado de 1° a 3 de abril em São Paulo e de 4 a 

6 do mesmo mês no Rio de Janeiro - o assunto base que pautou todos os outros temas foi a 

dicotomia entre tradição e modernidade, principalmente inseridos na cultura e na educação. 

  

Com mesas que discutiram desde movimentos sociais a cibercultura, o assunto recorrente que 

interligou os debates foram as relações humanas. Os professores que estiveram presentes, 
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comentaram a importância de discutir temas que estão diretamente ligados a sala de aula, já 

que a escola também é um espaço de formação humana. 

  

Ivanir dos Santos, do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap) participou da 

mesa Diversidades: gêneros, etnias e religiosidades. Para ele, o primeiro passo de uma 

educação de qualidade é repassar os aspectos humanos para os alunos. "Devemos 

compreender que somos um país diverso, formado por vários grupos étnicos que, desde a sua 

formação, mostra várias culturas presentes. Os docentes têm que entender que seus alunos 

precisam saber coisas de aspecto cultural e social, mas nem sempre a escola valoriza isso", 

pondera. 

  

Dissertando sobre gêneros, a professora Sandra Nunes, do Núcleo de Estudos das 

Diversidades, Intolerância e Conflitos (Diversitas), representou a voz das mulheres de 

universos distintos. Focada no feminino, a professora falou, sobretudo, sobre padrões de 

beleza e como esses interferem na formação da mulher. "Temos uma questão na mídia muito 

complicada que é a imagem que se constrói do feminino. Uma imagem absolutamente 

idealizada, com padrão de beleza que tem a ver com o universo da moda, da televisão e que 

aprisiona mesmo as pessoas. A gente tem uma possibilidade de diálogo imenso no universo 

virtual. A própria internet nos ensina a conhecer outros lugares, outras áreas de 

conhecimento. Os professores podem utilizar dessa ferramenta auxiliar seus alunos nessas e 

em muitas outras questões." 

 

Fonte: Folha Dirigida [Portal]. Disponível em: 

<http://www.folhadirigida.com.br/fd/Satellite/educacao/reportagens-especiais/A-

tecnologia-a-servico-do-ensino-2000040662904-1400002102372>. Acesso em: 12 

abr. 2013.  
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