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APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

  

 O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s), nas escolas públicas 

brasileiras é uma realidade desse momento histórico. No entanto, ainda carece passar por momentos 

de reflexão
3
, no sentido de promover o ensino e a aprendizagem como um processo significativo 

para professores, alunos e sociedade. Nesse sentido, este trabalho quer saber: quais os desafios e 

possibilidades encontrados na Escola Estadual João Godeiro, localizada na cidade de Patu (RN), em 

torno da presença das novas tecnologias em atividades pedagógicas. 

 Em virtude disso, discute-se a temática a partir da indicação do objetivo e dos métodos 

empregados, seguidos dos resultados encontrados e, por último, as considerações finais e 

referências, visando a possibilitar novos entendimentos sobre as tecnologias na educação escolar. 

 

OBJETIVO 

 

 Analisar os desafios e as possibilidades quanto ao uso das TIC´s, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, tendo como lócus a Escola Estadual João Godeiro. 

 

METODOLOGIA 

 

 Tal análise só foi possível tendo em vista as práticas educativas (observação, planejamento e 

exercício da docência, através de oficinas pedagógicas) desenvolvidas pelos alunos-bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na Escola Estadual João Godeiro, 

num período que vai de 02 de agosto de 2011 até 21 de dezembro do mesmo ano.  

 Nesse período diagnosticou-se que a escola oferecia possibilidades de os professores 

enfrentarem os desafios para lidarem com as TIC´s, como estratégia pedagógica, no processo de 

ensino e aprendizagem. Diante disso, partiu-se para o exercício da percepção, através do qual foi 

possível compreender a realidade da problemática aqui discutida no tópico que segue. 
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RESULTADOS 

 

 Na busca por soluções para os problemas educacionais, nota-se, nas políticas públicas do 

setor, um maciço investimento na formação continuada dos professores e na implantação das TIC´s 

nas escolas públicas. Um exemplo disso é o Programa Nacional de Informática na Educação 

(Proinfo). Esse programa, ao mesmo tempo em que dispõe de laboratório de informática nas 

instituições de ensino, mobiliza os professores atuantes para uma formação continuada 

(reciclagem), como forma de promover a inclusão digital de todos. 

 Mesmo assim, é comum ser observado nas escolas públicas o desuso das TIC´s. Algo a ser 

pensado. Na escola analisada, por exemplo, o Laboratório de Informática não é utilizado, em 

virtude de os professores não estarem capacitados para o manuseio de programas educativos, 

disponíveis no Sistema Linux Educativo 2.0. Além de gratuito, esse sistema possui diversos 

recursos pedagógicos, vídeos da Tv Escola, obras literárias do Domínio Público, Rede Interativa 

Virtual de Educação (RIVED) (utilizados por alunos do ensino fundamental II e do ensino médio) e 

jogos educativos, dentre eles o GCompris
4
. 

 A falta de preparo dos professores, do mesmo modo, a ausência de estrutura física prejudica, 

e muito, o bom uso das TICs na educação. Não se quer com isso afirmar que os novos recursos 

técnicos conseguirão minimizar os principais problemas das escolas públicas, dentre eles a 

indisciplina dos alunos e o desinteresse dos professores, mas são agentes facilitadores, co-

responsáveis por uma nova maneira de ensinar e de aprender e que precisam ser utilizados, 

mediante essa nova geração que hoje existe: a sociedade que convive direta e indiretamente com os 

recursos e equipamentos da informação digital.  

 Na escola em tela, por exemplo, essa nova geração, usuária das TIC´s, se contrapõe à 

questão temporal dos docentes, no sentido de estes serem “mais velhos”, mas não conseguirem se 

desprenderem de antigos hábitos, entre eles o de considerar a comunicação face a face como única 

forma de interação, na relação professor/aluno. Essa dificuldade evidencia um impasse, no qual o 

aluno supera o conhecimento do professor, revelando uma situação que pode trazer prejuízo ao 

contexto de ensino e aprendizagem, caracterizada pela falta de interesse do aluno, visto que esse 

vive numa busca constante por novas maneiras de romper com a mesmice da sala de aula. 

 Outro fator importante que demarca um desafio é a falta de disponibilidade dos docentes. 

Existe no caso da Escola Estadual João Godeiro, professores que assumem mais de uma atividade, 

ou seja, aprendem a gerir o ofício de mestre (competência técnica) concomitante às atividades 

domésticas, partindo de uma dimensão profissional para a pessoal. Além do mais, há aqueles que 

lecionam em outras escolas públicas, como forma de suprir as necessidades financeiras, realidade 

não muito distante de outros profissionais docentes, em diferentes localidades. O que dificulta a 

procura e permanência em cursos de capacitação
5
 que promovam um melhor uso das novas 

tecnologias na educação. 

 É claro que a comodidade presente e ainda bastante marcante nos docentes também 

contribui para o desuso das TIC´s. Em virtude disso surge uma dúvida: quais os principais fatores 

que causam a não utilização do laboratório de informática na escola estudada? Seria a culpa dos 

professores? Ou esses se sentem sobrecarregados diante de uma carga horária intensa? A prioridade, 

no entanto, é descobrir um meio de conduzir a aplicação de novos instrumentos pedagógicos, na 

contrapartida de métodos “antiquados” ainda persistentes e que impossibilitam a busca pelo novo, 
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por mudanças mais radicais. Não precisamos de profissionais estagnados, caducos, e sim de 

condutores de uma revolução educacional, capazes de ver o novo não como uma aberração, algo 

estranho, mas como meio de fazer acontecer o aprimoramento das capacidades e habilidades ainda 

inativas. 

  Desde já, ensinar exige rupturas. Assumir-se enquanto ser político e atuante, ou seja, 

ostentar diversos papéis educacionais para uma sociedade mais justa e menos oprimida. Assim 

sendo, o papel do educador é relevante, por ter-se o compromisso de ser um agente social e de 

contribuir para o desenvolvimento de capacidades cognitivas e formação de atitudes éticas e sociais. 

Com efeito, “o professor é a pedra de toque da qualidade da aprendizagem, enquanto o aluno é a 

razão de ser da escola” (DEMO, 2000, p. 55). 

 Utilizar as TIC´s na educação, em especial na escola apreciada, de acordo com as práticas 

educativas desenvolvidas no PIBID, significa garantir aulas mais dinâmicas. Sendo assim, poderá 

acontecer uma quebra da rotina em sala de aula. Como resultado, surgirá motivação em aprender, 

por parte dos alunos, do mesmo modo fixação dos conteúdos trabalhados pelos professores, maior 

interação e flexibilidade no ensino. Entretanto, isso só poderá ocorrer caso haja colaboração e 

mediação pedagógica, pois somente o uso de objetos inovadores não é capaz de promover uma 

aprendizagem de qualidade, em que deve se sobressair o interesse e o compromisso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Na Escola Estadual João Godeiro, o professor precisa reconhecer-se enquanto tal e construir 

uma identidade profissional, assumindo-a, ante as mudanças provocadas pelo desenvolvimento 

econômico e tecnológico, diante dos desafios encontrados e das possibilidades a serem 

estabelecidas. Assim, é proposto para a escola um novo olhar, com um ambiente autônomo (aberto 

para as discussões), articulado ao emprego dos novos recursos para a construção do saber e 

desenvolvimento profissional dos estudantes assistidos. 

 Na atualidade, mesmo diante das dificuldades é forçoso o conhecimento das máquinas, pois 

estas se tornam, por meio das pesquisas científicas, cada vez mais definitivas e voláteis nas 

sociedades pretensas à inovação. Buscar o novo não significa abolir com antigos hábitos, pois as 

técnicas avançadas não substituem as antigas, apenas as “complexifica”, “reorganiza” (LÉVY, 

1999, p. 218). 

 Sendo, pois necessária a atualização do professor, através da formação continuada em 

seminários, palestras, oficinas pedagógicas, cursos de curta duração e demais formas de 

aperfeiçoamento profissional docente. 
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