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Resumo 

Esse trabalho tem por objetivo apresentar uma prática educativa em que as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) foram inseridas como aliadas ao processo de 
ensino e aprendizagem. Através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), participamos de um projeto que visou integrar as tecnologias digitais 
no ambiente escolar, bem como focar na formação do professor frente a essa nova 
realidade. O projeto (Tecnologias digitais e formação de professores: integração 
curricular de diferentes ferramentas para a aprendizagem no ensino  fundamental) 
contou com alunas do curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Paraná, que 
através de estudos teóricos e atividades práticas fizeram observações e intervenções na 
realidade escolar de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental, em uma escola 
pública, em Curitiba/PR, utilizando as ferramentas tecnológicas com finalidade 
educativa, de forma a possibilar e ampliar a construção de um conhecimento 
significativo por parte do aluno, que atuou como agente colaborador, sendo mais ativo 
no processo ensino e aprendizagem. Para isso a tecnologia que se colocou a disposição 
do aluno teve como meta o desenvolvimento de suas potencialidades individuais, sendo 
o papel do professor/pedagogo a mediação dessa utilização, visando a transversalidade 
das disciplinas.  

 

Palavras-chave: Práticas Educativas; Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Potencialidades do uso Pedagógico.  
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INTRODUÇÃO  

 

Estamos em uma nova fase do desenvolvimento humano, chamada de Era da 

Informação na qual se dispõe de acesso rápido a uma grande quantidade de informação 

e através da Internet a vida e as relações das pessoas se modificam e se caracterizam. 

Fazemos parte e alimentamos o ciberespaço e a cibercultura, definidos por Lévy (1999, 

p. 17), respectivamente: 

 
o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 
informações que ele abriga, assim como os seres humanos que 
navegam e alimentam esse universo. (...) conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
ciberespaço. 
 

 

Porém, nesse contexto o uso das tecnologias da informação e da comunicação 

tornou-se um desafio para a sociedade e em especial para a educação, que precisa 

repensar sua prática pedagógica, procurando a ruptura com o paradigma conservador.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)  não podem ser utilizadas 

apenas como substitutos de livros e cadernos, mas todo seu potencial educacional deve 

ser considerado, pois somente a partir dessa nova utilização é que haverá ganhos reais 

para o processo de ensino-aprendizagem. Como pudemos observar em nossa 

participação no projeto PIBID que visou a verificação e incorporação das tecnologias no 

âmbito escolar. O projeto implementado na escola tinha como objetivos: 

 

selecionar e produzir recursos didáticos de acesso aberto para ações 
de aprendizagem digital, planejar e implementar sequências didáticas 
com diferentes recursos, analisar e refletir sobre a prática  docente, 
aprendizagem dos alunos e o enfrentamento de problemas que 
surgem no cotidiano  e assim  desenvolver saberes didático-
pedagógicos (CAMAS, 2012, p. 5). 
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Parece-nos inegável que haja necessidade de compreendermos as TIC de forma que 

seja possível a sua incorporação com propriedade a prática pedagógica, já que a 

tecnologia  está introjetada na cultura e na vida dos alunos, seja dentro ou fora da escola 

(CAMAS, 2012).  

Todavia, como já afirmamos, a inserção das TIC ainda é um desafio no ambiente 

escolar, conforme a abordagem de Silva (2005) que destaca dois desafios : o primeiro é 

a precariedade de muitas escolas, que necessitam de recursos básicos para seu 

funcionamento; o segundo problema é a desvalorização do professor, os baixos salários, 

a sua formação que, muitas vezes, é ruim e não atendem a necessidade do educando, 

assim como o uso excessivo e exclusivo do livro de didático. 

 

Esses dois desafios nada mais são do que carências reproduzidas 
dentro do contexto da educação brasileira – carências reiteradamente 
denunciadas através das décadas e dos governos, mas sem ecos 
práticos de transformação, para melhor, da estrutura das escolas 
(SILVA, 2005, p.34). 
 

Portanto, diante das evidências de necessidade e das dificuldades de inserção das 
tecnologias na escola, esse trabalho vem mostrar uma experiência dessa importante 
discussão para a educação.  

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Partimos do conceito da construção do conhecimento de Paulo Freire (1996) de que 

ensinar não é transferir o conhecimento, mas sim criar possibilidades para sua 

construção. Acreditando que este é produzido através da interação do sujeito com o 

meio e também sob interferências das suas relações sociais. Como esse autor, 

questionamos também a educação que denominou “bancária”, na qual o educando é 

considerado uma “caixa vazia” que recebe o conhecimento depositado pelo professor, 

sem questionamentos. Freire afirmava que: 

Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a 
indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições, 
um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho- a ele 
ensinar e não a de transferir conhecimento. (FREIRE, 1996, p. 27) 
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 Nesse sentido buscamos uma ação participativa das crianças, fora do eixo de 

ensino baseada na transmissão, pois nossos meios, a tecnologia, pode propiciar isso, 

conforme Lévy (1999) aponta quando trata da questão da mudança na sala de aula 

diante da presença da cibercultura. Nesse novo contexto, no qual o aluno é visto como 

parte responsável do processo ensino-aprendizagem, as tecnologias são aliadas e podem 

exercer papel importante que possibilitem maior significação do conteúdo aprendido por 

parte do aluno.  

Porém, há muitos desafios nesse processo, Valente (2005) analisa a rapidez que as 

tecnologias se modificamem nossa sociedade, descrevendo alguns desafios dos 

professores quanto a efetivação do uso dessas tecnologias na sua prática escolar e a 

adequação a essa nova demanda da sociedade. Um dos desafios é que o domínio do 

técnico e do pedagógico deve acontecer simultaneamente, de maneira que possam se 

complementar.  

Não bastando apenas utilizar as tecnologias, mas através do seu domínio avançar 

em aspectos pedagógicos, para alcançar a finalidade educativa, ou seja, é necessário a 

compreensão e incorporação pedagógica (KENSKI, 2007) . 

 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO 

O projeto aqui apresentado foi subsidiado pela  Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes) e orientado pela professora Doutora Nuria Pons 

Vilardell Camas da Universidade Federal do Paraná, (UFPR) no qual foram realizadas 

intervenções com alunos do 2º ano do ensino fundamental de uma escola pública 

brasileira, no ano de 2012, com intuito de utilizar a tecnologia na sala de aula numa 

escola municipal do bairro do Bom Retiro, cidade de Curitiba/PR, para que se pudesse 

verificar a potencialidade de usos e conferir como uma utilização voltada para a 

educação crítica pode acontecer. 

Antes de adentrarmos o campo, realizamos diversos estudos e leituras teóricas 

sobre a problemática das tecnologias na educação. Em encontros semanais, realizamos 
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rodas de diálogos, mais tarde,  já no campo de atuação, continuamos com os encontros, 

realizando a práxis educativa.  

Os conteúdos trabalhados pertecem ao currículo escolar, 2º ano do Ensino 

Fundamental, e nesse projeto foram utilizados de maneira interdisciplinar. Primeiro 

partimos da história do livro “As Aventuras do Marujo Verde”, de  Gláucia Lemos, que 

narra a história de um papagaio que viaja pelas ilhas do Pacífico no dorso de uma 

baleia. Através dessa leitura, pudemos solicitar que os alunos fizessem pesquisas sobre 

localização das ilhas, distâncias e comparassem a formação geológica dos continentes, 

utilizando a ferramenta Google Earth. Também embasados no enredo do livro, 

verificamos em sites de pesquisa, a existência de animais e plantas descritos no livro, 

possibilitando também a comparação com as ilustrações apresentadas por Luigi Rocco. 

Após a leitura do livro como pano de fundo para familiarização das ferramentas que 

utilizaríamos no projeto, sugerimos a criação de um mascote da turma que viajaria por 

lugares escolhidos por eles e que faria um blog como “diário de viagem”.  

O mascote escolhido foi o cachorro de nome Spike4, os locais: Ilha do Mel (Paraná, 

Brasil), São Paulo (Brasil), Japão e China. Para a criação do blog, as crianças foram 

incumbidas de pesquisar sobre os locais que o mascote visitaria para que pudessem 

descrever as aventuras que foram vividas por ele. Desta forma, buscavam comidas 

típicas, costumes, fotos e também a localização no destino para saber qual melhor forma 

de se chegar até lá, além do tempo que se gastaria no trajeto. 

 
De maneira síntetica apresentamos alguns dos conteúdos que conseguimos atingir, 

de maneira interdisciplinar:  Língua Portuguesa (Escuta de histórias; Interpretação das 

histórias ouvidas; identificação do começo, meio, final; leitura coletiva; narrativas da 

história; contato com livros e identificação de elementos que os compõe – autores, 

ilustrações, texto verbal; Produção textual - blog- individual e coletiva; elabora 

hipóteses acerca da história contata no blog). História (Sociedade e culturas; Tempo – 

fuso horário e calendário). Geografia (alfabetização geográfica paisagens e lugares; 

itinerários; alfabetização cartográfica, mapas). Arte (fotografias, músicas regionais). 

                                                           
4
 Blog do Spike >http://asaventurasdespike.blogspot.com.br/< 
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Matemática (coleta e organização de informações; tabelas simples). Educação física 

(brincadeiras em grupo) 

O público alvo foram as crianças do 2º ano do ensino fudamental, primeiro ciclo, 

média de 7 anos de idade e também a comunidade escolar como um todo (professores, 

pedagogos, diretores e pais), esses últimos foram sendo absorvidos com interesse pelo 

trabalho que vínhamos desenvolvendo com as crianças, através das tecnologias. 

 

RESULTADOS OBTIDOS  

 

Através da pesquisa qualitativa de observação participante total,  podemos 

afirmar que o objetivo de verificação da aplicação e utilização das tecnologias em sala 

de aula, como potenciadora do processo de ensino e aprendizagem, foi positivo. Tanto 

para as crianças que se tornaram agentes do seu processo, quanto a professora que 

encontrou nas ferramentas tecnológicas mais um apoiador e incentivador para o seu 

trabalho de ensino. 

Essa experiência serviu para evidenciar que apesar das reais dificuldades que a 

inserção das tecnologias enfrenta no contexto escolar, é possível a realização de práticas 

que envolvam esses recursos com finalidades educativas, através de ação de 

aprendizagem digital, reflexão sobre a atividade docente e com o desenvolvimento de 

saberes didático-pedagógicos. 

 

CONCLUSÃO 

Cada vez mais vivemos na sociedade da informação com novas tecnologias, 

utilizamos esses facilicitadores em atividades rotineiras e através delas também 

estudamos e pesquisamos. Com as crianças, principalmente, as tecnologias tem um 

carisma fascinante, o que torna ensinar e aprender, através desses meios, mais 

interessantes, o que demanda da escola e dos educadores saber utilizar esses meios. 

Nossa experiência  mostrou que as TICs foram ferramentas motivadoras para a 

alfabetização de alunos que  até a implementação deste não viam real necessidade no 
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aprendizado da leitura e escrita, porém, como o foco principal do projeto era um blog 

“diário de viagem”, criado pelos alunos depois de pesquisas, para efetivamente 

participar de sua criação, necessitavam ler e escrever.  

Pôde-se perceber que as pesquisas feitas pelos alunos tornavam-se efetivamente 

conhecimento, pois ao serem questionados sobre algum assunto que pesquisaram para a 

criação do blog, os alunos mostravam riqueza de detalhes na descrição de fotos e 

empolgação ao expor o que haviam descobertos “sozinhos” em suas buscas pela web.  

Ficou bastante clara a diferença da aquisição de conhecimento ao comparamos com 

alguns itens que foram apenas apresentados aos alunos, que se recordavam muito pouco 

do que foi lhes exposto; sustentado que quando o sujeito que aprende é um agente 

colaborador, o processo de ensino e aprendizagem ocorre de maneira mais efetiva; 

sendo que a TIC é uma ferramenta essencial par tornar o aluno sujeito ativo nesse 

processo. 

Porém, sabemos que a inserção das TIC no ambiente escolar ainda é um 

desafio, foi o que sentimos na prática. Pois, a escola é uma instituição que carrega traços 

ainda muito arcaicos e que parece não se inserir no contexto temporal em que está. 

Conforme aponta Frago (1996) a escola é uma “caixa-preta”, onde a cultura escolar é 

formada por modos de pensar e atuar, que se constitui em “ certas ocasiões rituais e 

mitos, porém sempre se estruturam em forma de discursos e ações que, junto com a 

experiência e formação do professor, lhe servem para levar a cabo sua tarefa diária” 

(FRAGO,1996, p. 2).  

Essa cultura escolar é de tal forma institucionalizada e fechada, segundo Frago 

(1996), que pode refletir, enquanto fator de resistência, na incorporação de novas 

tecnologias. 

Apesar desses fatos, nossa experiência é um relato verdadeiro de que é possível 

um trabalho em que as tecnologias sejam em prol do processo de ensino e 

aprendizagem, com benefícios que atingem não só as crianças, como também os 

professores e a comunidade escolar.  

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS  

 



8 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 8 - número 14 – Julho2016 - tecnologiasnaeducacao.pro.br 

 http://tecedu.pro.br/ 

 

 

CAMAS, N. P. V. A Literacia da Informação na formação de professores. In: TONUS, 
M. & Camas, N. P. V. Tecendo os fios na educação: da informação nas redes à 
construção do conhecimento mediada pelo professor. Curitiba: CRV, 2012. 

CAMAS, N. P. V. Projeto 2009 – tecnologias digitais e formação de professores: 
integração curricular de diferentes ferramentas para a aprendizagem no ensino 
fundamental. Projeto apresentado para CAPES-PIBID. Curitiba, 2012. 

FRAGO, A. V. Por uma história da cultura escolar: enfoques, observações e 
reflexões. México: Publa, 1996. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 39. ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

KENSKI, V. M. Educação e tecnologia: o novo ritmo da informação. 3. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2007. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura . São Paulo: Ed.34, 1999. 

SILVA, E. T. Revalorização do livro diante das novas mídias. Veículos e linguagens 
do mundo contemporâneo: a educação do leitor para as encruzilhadas da mídia. in 
ALMEIDA, M.E.B & MORAN, J.M., (org) Salto Para o Futuro: Integração das 
tecnologias na Educação, Brasília: Ministério da Educação, 2005. 

VALENTE, J. A. Pesquisa, comunicação e aprendizagem com o computador. O 
papel do computador no processo ensino – aprendizagem. IN: ALMEIDA, M. E. B 
& MORAN, J. M., (org) Salto Para o Futuro: Integração das tecnologias na Educação, 
Brasília: Ministério da Educação, 2005. 

 

 

Recebido em abril 2016  

Aprovado em junho  2016 


