
vez que auxilia no desenvolvimento da 

capacidade de aprender e personaliza a 

transmissão de conhecimentos no pro-

cesso de aprendizado contínuo”, afir-

ma a professora e pedagoga Bernardeth 

Sampaio, de São Paulo (SP).

Segundo Bernardeth, o emprego da 

tecnologia no processo educacional por 

meio da utilização de softwares educativos 

é uma das áreas da informática na educa-

ção que ganhou mais terreno ultimamen-

te. “Isto se deve principalmente à criação 

de ambientes de ensino e aprendizagem 

individualizados, somada às vantagens 

que os jogos trazem consigo, que incluem 

entusiasmo, concentração e motivação.”

Na prática

Recentemente, a Escola Luciana de 

Abreu, de Porto Alegre (RS), por meio 

do projeto Um Computador Por Alu-

no, passou a adotar a tecnologia em suas 

atividades.

Segundo Iron Rodrigues, diretor da 

instituição, até pouco tempo a escola 

sequer possuía uma sala de informáti-

ca. Entretanto, com a incorporação das 

TICs, tanto alunos quanto professores e 

gestores escolares saíram ganhando. “É 

muito interessante ver as crianças reali-

zando seus projetos e participando mais 

ativamente das aulas. É fato que não se 

trata de um processo simples. Num pri-

meiro momento, alguns professores po-

dem ser bastante resistentes, mas garan-

to que vale muito a pena.”

O diretor ressalta ainda que não bas-

ta garantir os equipamentos para me-

lhorar a aprendizagem. “Com os com-

putadores à disposição, cabe ao educa-

dor trabalhar com projetos, incentivan-

do sempre seus alunos a serem autores 

dos trabalhos, a pesquisar, buscar novos 

conteúdos”, pontua.

Outro exemplo vem da Escola Hellen 

Keller, de Caxias do Sul (RS). Em mea-

dos dos anos 1990, quando ainda nem 

se falava em internet, a escola implemen-

tou um programa de novas mídias. “Ins-

talamos uma antena de radioamador que 

“Tecnologia na educação não significa 
aprender sobre computadores e seus 
recursos. Significa aprender com o 
apoio do computador; saber explorar 
as potencialidades do computador e 
saber criar ambientes que enfatizem a 
aprendizagem.” 
(Vera Lúcia Camara Zacharias, Consultora 
e Diretora do Centro de Referência 
Educacional)

permitia que nossos estudantes surdos 

pudessem trocar mensagens em tempo 

real usando computadores”, explica a 

professora Mônica Duso.

Conforme conta Mônica, que está 

envolvida no projeto desde sua implan-

tação, a iniciativa gerou resultados bas-

tante positivos. “A alfabetização em Lín-

gua Portuguesa é uma das maiores difi-

culdades enfrentadas pelos portadores 

de deficiência auditiva. Contudo, ao tro-

car as mensagens, os alunos tiveram a 

oportunidade de aprimorar a escrita de 

maneira eficiente”, destaca. A professora 

afirma ainda que todos os alunos daque-

la época atualmente estão na universida-

de e escrevem com perfeição.

Professor 2.0

Além de gerar modificações no dia-a-dia 

dos alunos, a utilização de novas tecno-

logias traz ainda uma série de mudanças 

de comportamento em relação ao profes-

sor. Com facilidade para interagir com 

computadores, redes sociais, entre ou-

tras ferramentas, a nova geração de estu-

dantes passou a exigir que o professor ti-

vesse a mesma habilidade. As razões são 

óbvias, conforme comenta Linda Hara-

sim, Professora da Universidade Simon 

Fraser, de Vancouver, no Canadá. “Em 

um mundo onde todos recorrem à ra-

pidez do computador, nenhuma criança 

ou jovem tem paciência para ouvir horas 

de explicações transcritas em uma lou-

sa. Sendo a tecnologia parte do cotidiano 

de todos os jovens, estes esperam que o 

professor se utilize disso em sala de aula. 

Cabe a esse profissional guiar o processo 

de aprendizagem”, afirma.

O “xis” da questão está, justamente, 

em saber adaptar a tecnologia ao conte-

údo pedagógico. É consenso entre os es-

pecialistas que não basta apenas investir 

em laboratórios modernos e salas multi-

mídia. Sem uma mudança efetiva na me-

todologia, as novas ferramentas serão su-

butilizadas. “Estamos em 2011 e nosso 

modelo educacional ainda reflete a práti-

ca dos séculos 19 e 20. A internet ainda 

costuma ser usada como um tampa-bu-

raco ou enfeite nas salas de aula tradicio-

nais”, acrescenta Harasim.

Para a pedagoga Sílvia Fichmann, 

Coordenadora do Laboratório de Inves-

tigação de Novos Cenários de Aprendi-

zagem na Escola do Futuro da Universi-

dade de São Paulo (USP), um dos moti-

vos pelos quais os professores ainda re-

sistem em utilizar a tecnologia é o receio 

de perder o posto de detentor de conhe-

cimento. “A internet rompeu com uma 

série de paradigmas. Hoje, o professor 

tem de se conscientizar de que não sabe 
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