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O presente artigo analisa e discute as contribuições das Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (NTIC) na prática dos professores da rede municipal de 
ensino fundamental em Campo Grande – MS. Está organizado em três seções. A 
primeira aborda a relevância da tecnologia na sociedade contemporânea/ pós–
moderna, mostrando que a velocidade com que ocorrem as mudanças exige um 
perfil de indivíduos comprometidos com a formação continuada. Além disso, 
evidenciamos o conhecimento como algo dinâmico e em constante construção que 
pode afetar as relações mediadas pelas NTIC, como por exemplo, o medo do uso 
das tecnologias (tecnófobos) ou a visão de que elas sejam a panacéia, a solução de 
todos os problemas educacionais (tecnófilos). Na segunda seção discutimos a 
formação necessária dos professores para atuarem nesse contexto de 
mudança/velocidade exigida pela sociedade pós–moderna. A terceira seção explicita 
os caminhos percorridos pela pesquisa, ressaltando a visão dos professores sobre 
as NTIC. A pesquisa foi realizada com treze professores de duas escolas municipais 
objetivando compreender como eles utilizam o computador em suas aulas e quais 
são suas implicações no processo de ensino e aprendizagem. Finalmente 
apresentamos algumas considerações, como por exemplo, a importância da 
formação continuada dos docentes no sentido de acompanhar as inovações de 
maneira crítica e utilizá–las de maneira efetiva e com qualidade em sua prática e 
efetiva. 
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  As contribuições das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação - 
NTIC na prática educativa: algumas considerações 

RESUMO 

  Como síntese da pesquisa as contribuições das Novas tecnologias de informação e 
comunicação (NTIC) na prática educativa: algumas considerações. A presente 
pesquisa analisa e discute as contribuições da NTIC na prática dos professores em 
uma escola da rede municipal de ensino fundamental em Campo Grande. Está 
organizada em três seções. A primeira aborda a questão relevância da tecnologia na 
sociedade contemporânea/ pós-moderna, mostrando que a velocidade com que 
ocorrem as mudanças, passam a exigir um novo perfil de indivíduos, aqueles 
antenados e que acompanham as mudanças, mas nem todos conseguem 
acompanhar esse ritmo, então nos deparamos com: os tecnófobos, que tem medo 
da tecnologia e os tecnófilos que idolatram as tecnologias. Na segunda seção, 
discutimos o perfil e formação necessária dos professores para atuarem nesse 
contexto de mudanças/velocidade exigida pela sociedade pós-moderna. A terceira 
seção explicita os caminhos percorridos pela pesquisa, ressaltando a visão dos 
professores sobre as NTIC. Finalmente, apresentamos as considerações em que 
chegamos, após realizar essa pesquisa. 
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ABSTRACT 

As a summary of the research contributions of new information and communication 
technologies-ICT in educational practice: some considerations, this research 
analyzes and discusses the contributions of NICT in the practice of teachers in a 
school in the municipal system of education in Campo Grande. It  organized into 
three sections. The first addresses the relevance of technology in contemporary 
society / post-modern, showing that the speed the changes occur, will require a new 
profile of individuals, and those that accompany the changes, but not all can follow 
the rhythm then we see: the technophobia who is afraid of technology and 
technophile who adores the technologies. In the second section, we discuss the 
profile and training necessary for teachers to work in this context of change / speed 
required by the postmodern society. The third section specifies the paths followed 
by the research, highlighting the vision of teachers about the NICT. Finally, we 
present the considerations that we arrive, after conducting this research. 
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            Escolhemos duas escolas municipais, uma de grande porte e a outra de 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo discutir as questões relacionadas ao uso das Novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação - NTIC na prática educativa, ressaltando 
as contribuições de alguns autores, dentre eles: Moran (1995), Belloni (1998), 
Kenski (1997), Valente (2007), Oliveira (2000), Liguori (1997). 

            Dentre as temáticas discutidas, (durante as aulas de Tecnologias Digitais e 
Educação do Programa de Mestrado em Educação) optamos em construir um artigo 
que retratasse a compreensão de como o uso do computador tem contribuído na 
prática dos professores da rede municipal de campo grande. 



pequeno porte com intuito de compreender as implicações do uso do computador no 
contexto escolar, se o professor também utiliza o computador nas práticas 
pedagógicas  e observam vantagens, como a montagem de atividades com o aluno, 
na realização de exercícios e pesquisa exercida pelo aluno, se este se interessa. Se 
existe vantagem do uso da tecnologia para a formação continuada. E se o professor 
também utiliza softwares em sua prática pedagógica, enfim quais as implicações do 
uso do computador no processo de ensino e aprendizagem. Para responder quais as 
implicações optamos por utilizar o questionário semi-estruturado. 

            Para compreender como o uso do computador tem contribuído na prática 
docente, bem como, na aprendizagem dos alunos, aplicamos um questionário a 
treze professores do 1º ao 5º ano, por serem estes professores polivalentes, ou 
seja, que ensinam as disciplinas de português, matemática, ciências, história e 
geografia.  

            Cada vez mais, a sociedade exige dos cidadãos que compreendam as novas 
tecnologias de comunicação e informação. Essa sociedade traz consigo alguns 
desafios que vão de um extremo a outro: os tecnófobos que tem medo da 
tecnologia 

e os tecnófilos que idolatram as tecnologias.  

            Segundo Rocha (2006, p.81), os tecnófobos são as pessoas que têm um 
medo excessivo das tecnologias "crendo que estas criarão circuitos diferenciados 
para os que possam ou não ter acesso a ela". O medo que essas pessoas têm da 
tecnologia acabam por afastar da sociedade e de muitas relações pertinentes a ela. 
Já, os tecnófilos estão relacionados com as pessoas que vivem em função da 
tecnologia fazendo uso indiscriminado e constante da mesma e Rocha (idem) 
descreve da seguinte maneira, "uso indiscriminado e a defesa da tecnologia para 
qualquer proposta educativa". 

            Dentre os desafios existentes na sociedade contemporânea relacionada ao 
uso do computador temos ainda, a relação de ser ou não analfabeto tecnológico, ou 
analfabeto funcional tecnológico ou ainda tecnologicamente alfabetizado, dentre 
outros termos e conceitos existentes para dizer o quão se está apto para fazer uso 
da máquina.  

            Segundo Oliveira (1999), o domínio da tecnologia por alguns alunos é 
motivo de exclusão e desigualdades quando comparados a outros, portanto ter 
computador na escola não significa melhoria na qualidade do ensino. Para Oliveira 
(2000), o que se chama de mito da tecnologia, implica a ilusão de se atribuir aos 
recursos tecnológicos, um valor acima de suas possibilidades de influência na 
melhoria do processo ensino e aprendizagem. Pois, tecnologia não se produz 
sozinha, é preciso planejamento, coerência na utilização, tanto para o professor 
quanto para o aluno, porque possibilita um aprendizado significativo no que se 
refere aos estudos e aos conteúdos. 

2. O DESAFIO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA UTILIZAR AS NTIC 

 
            Diante dos vários desafios enfrentados pela sociedade pós- moderna, no 
que tange a rapidez, velocidade, comunicação e ao dominar e saber utilizar as NTIC, 
a formação dos professores para atuarem nesse contexto tem sido vista como um 
dos grandes desafios na educação. 



Para Kenski (1997), ocorreu uma mudança e um redimensionamento do espaço e 
do tempo e isso trouxe vários impactos ao trabalho docente, sendo que antes o que 
era tarefa exclusiva da escola/professores a aprendizagem de informações e 
conceitos, tudo era limitado e o aprender e formar-se se restringia a um local: ir a 
escola.  

Atualmente, percebemos que informação está por todo o lado, conforme Kenski 
(1997, p.60): 

As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos 
dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso que se esteja em permanente 
estado de aprendizagem e de adaptação ao novo. Não existe, mais a possibilidade 
de considerar-se alguém totalmente formado, independentemente do grau de 
escolarização alcançado. Além disso, múltiplas são as agências que apresentam 
informações e conhecimentos a que se pode ter acesso, sem a obrigatoriedade de 
deslocamentos físicos até as instituições tradicionais de ensino para aprender.  

Consideramos que, deveria ser possibilitado a esse futuro educador contato com as 
NTIC e orientações por meio da formação inicial e formação continuada de como 
utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação, sendo que essas 
poderiam/podem tornar o processo de ensino muito mais prazeroso, atrativo e 
significativo, tornando possível aliar uma série de recursos capazes de atrair e 
manter a atenção dos alunos. É claro que não existem modelos de formação 
prontos, fechados, acabados mesmo por que os saberes docentes podem e são 
construídos e aperfeiçoados na prática. 

Conforme Tardif (2002), um dos mais atuais e renomados autores que pesquisa e 
discute a formação de professores e os saberes docentes, considera que  o saber 
docente é um saber plural, oriundo da formação profissional (o conjunto de saberes 
transmitidos pelas instituições de formação de professores); de saberes 
disciplinares (saberes que correspondem ao diverso campo do conhecimento e 
emergem da tradição cultural); curriculares (programas escolares) e experienciais

Lidar com essa velocidade de informações e mudanças da pós modernidade, não é 
tarefa fácil, ainda mais quando discutimos um tema tão polêmico/complexo: 
formação docente, pois como considerar uma formação boa o suficiente, numa 
sociedade em que tudo muda em questões de segundos? Que formação dará conta 
de uma sociedade que valores e conceitos, mudam de um dia para o outro? O que 
ontem era considerado útil, hoje já não é? E aí o que fazer? Responsabilizar os 
professores, sempre, para que estejam acompanhando as mudanças, quando eles 
mal têm tempo para planejar suas aulas, quem dirá condições de trabalho e salários 
dignos? Tantas responsabilidades, mudanças têm sobrecarregado os professores, 
uma vez que eles deveriam ter apoio/suporte necessário para desenvolverem seu 

 
(do trabalho cotidiano). O que exige do professor capacidade de dominar, integrar e 
mobilizar tais saberes enquanto condição para sua prática. A expressão utilizada por 
Tardif - "mobilização de saberes" - transmite uma idéia de movimento, de 
construção, de constante renovação, de valorização de todos os saberes e não 
somente do cognitivo; revela a intenção da visão da totalidade do ser professor. 

Nesse sentido, percebemos que a questão da formação para as NTIC envolve uma 
série de fases e segmentos que precisam ser devidamente contemplados, a fim de 
criarem um alicerce sólido, sem deixar lacunas, para suportar as etapas seguintes, 
não somente na formação inicial/profissional, do professor, mas também na prática, 
nas percepções de compreender essa nova cultura. Kenski (1997, p.68) acrescenta 
"compreender este novo mundo no qual estamos entrando com uma nova lógica, 
uma nova cultura, uma nova sensibilidade, nova percepção".  



trabalho de forma digna, com qualidade e eficiência. Não queremos, aqui, de forma 
alguma isentar os professores de suas atribuições, mas é necessário refletir sobre 
as condições de trabalho dos mesmos e como isso tem sido na prática. 

Hoje, presenciamos um grande debate que o professor precisa ser responsável por 
sua formação, o professor precisa estar preparado, precisa cumprir uma série de 
exigências, mas será que isso não passa de uma transferência de 
responsabilidades? Será que muitas dessas não seriam atribuições dos sistemas 
públicos? Percebemos que os problemas/desafios vão além do que é 
visível/perceptível, é preciso identificar a essência do problema e resolvê-la e não 
simplesmente atribuir aos professores o sucesso ou insucesso da qualidade na 
educação, ou seja, do uso/domínio das NTIC. 

Acreditamos que o professor deveria ter uma formação inicial adequada, condições 
de trabalhos e salários dignos e receber suporte/apoio para lidar nessa nova 
realidade. Não há como promover e instigar nos docentes a necessidade da 
formação continuada se eles não forem tratados com ética e respeito. Somente com 
a valorização desses, eles terão condições de compreenderem a necessidade da 
formação continuada e assim se empenharão em melhorar sua pratica didática e 
utilizar os novos recursos disponíveis pela tecnologia. 

Segundo Kenski (1998), os profissionais da educação precisam conhecer as 
vantagens e as desvantagens das NTIC, para que as mesmas possam ser 
transformadas em ferramentas, recursos e parceiros. Eles precisam de uma 
preparação/formação para atuarem na sociedade digital; precisam assumir papel na 
equipe produtora das novas tecnologias educativas, pois as maiorias dos 
Programas/softwares são produzidas por técnicos e não por educadores, 
professores, e pedagogos. Assim, a compreensão de como utilizar as novas 
tecnologias educativas pelos professores pode lhes garantir a segurança para, 
sobrepor-se às imposições sociopolíticas das invasões tecnológicas indiscriminadas 
às salas de aula.  

Para Belloni (1998), é preciso assegurar a democratização do acesso aos meios 
técnicos de comunicação, estimular e dar condições ao preparar as novas gerações 
para a apropriação ativa e critica dessas novas tecnologias. Nesse sentido, a escola 
precisa garantir a formação de cidadãos livres e autônomos, sujeitos do processo 
educacional, e ainda é preciso professores identificados com seu novo papel de 
pesquisadores por estar inserido num mundo cada vez mais informacional e 
informatizado. A autora ainda ressalta que é imprescindível uma formação 
inovadora, tanto inicial quanto continuada a fim de preparar o professor para 
atuarem com as NTIC. Ela sugere que é preciso investir na análise, na seleção e na 
avaliação de experiências e materiais educacionais, sem deixar de promover a 
elaboração e a experienciação de estratégias e materiais inovadores; criação de 
laboratórios, inventarem metodologias de ensino; investir na produção de 
materiais; produção de conhecimento só assim é possível preparar o professor para 
atuar com as NTIC. 

            A pesquisa teve como objetivo compreender as concepções dos professores 

  3. OS CAMINHOS PERCORRIDOS PELA PESQUISA 

            Realizamos a pesquisa com 13 (treze) professores da Rede Municipal de 
Ensino de Campo Grande - MS, de duas escolas, sendo uma de pequeno porte e a 
outra de grande porte que trabalham com os alunos do ensino fundamental (1º ao 
9º ano).  



sobre o uso do computador, como o incorporam em sua prática pedagógica e suas 
implicações no processo de aprendizagem dos alunos. 

            Para alcançar estes objetivos, aplicamos cinco questões.      A tabela a 
seguir se refere às respostas obtidas pelos treze professores respondentes do 
questionário e pudemos evidenciar algumas categorias, tais como: a utilização do 
computador na prática pedagógica, o emprego do computador para realizar 
pesquisa, a utilização de software nas aulas, a contribuição na aprendizagem do 
aluno, e a colaboração com a formação continuada dos professores. 

  

Tabela 1 O uso do computador no processo de ensino e aprendizagem 

Categorias do uso do computador Nº de 
professores 

Em % 

Utilizar o computador na prática pedagógica 13 100 
Empregar o computador para realizar pesquisa 8 61,5 
Utilizar o software nas aulas 5 38,46 
Contribuir com o aprendizado do aluno 13 100 
Colaborar com a formação continuada 1 7,69 

Tabela: elaborada pelas pesquisadoras do artigo. 

            A primeira categoria "utilização do computador na prática pedagógica" 
expressa um dos nossos desafios relacionados às novas tecnologias de comunicação 
e informação no contexto escolar, uma vez que, como contextualiza Liguori (1997, 
p.78) "as novas tecnologias da informação e da comunicação constitui um dos 
fatores - chave para compreender e explicar as transformações econômicas, sociais, 
políticas e culturais das duas últimas décadas." Sendo assim, é imprescindível que  
o professor faça não só uso do computador individualmente, mas que utilize junto 
com os alunos para que os mesmos possam interagir e socializar o conhecimento 
por meio do uso do computador e assim, contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem 

            Todos os professores foram unânimes ao responder que utilizam o 
computador em sua prática pedagógica, sendo assim é possível observar a 
importância que os professores investigados dão às  NTIC.  

Analisando este uso, na segunda categoria, pudemos evidenciar que os professores 
utilizam o computador para realizar pesquisa e isto vai ao encontro de um 
redimensionamento do espaço da sala de aula pelo menos, em dois aspectos. O 
primeiro diz respeito aos procedimentos realizados pelo grupo de alunos e 
professores com uso do computador, no próprio espaço físico da sala de aula. Neste 
ambiente, a possibilidade de acesso a outros locais de aprendizagem, tais como: 
bibliotecas, museus, centros de pesquisas, outras escola, com os quais alunos e 
professores podem interagir e aprender, trocando diversidades de conhecimento - 
modificam toda a dinâmica das relações de ensino-aprendizagem. Em um segundo 
aspecto, é o próprio espaço físico da sala aula que também se altera (Kenski, 
1997). 

Quando o professor orienta o aluno nas atividades e pesquisas com o uso do 
computador, aos poucos o aluno vincula o interesse e participação com a produção, 
que é o bom desenvolvimento nos trabalhos, e começa a perceber que a interação e 



cooperação com os colegas são proveitosos, interessantes no sentido de melhoras 
na aprendizagem.  

            Nas falas e na escrita dos professores, na terceira categoria, fica evidente 
que os mesmos "utilizam software", apesar de encontrarem problemas técnicos com 
as máquinas. Na colocação do professor 7: "Utilizamos o material fornecido pela 
Prefeitura que traz atividades prontas, o Word, o Excel, e o Power Point são os 
software que eu mais utilizo", é perceptível que alguns ainda estão limitados ao 
pacote Office da Microsoft e a Estação Saber que foram elaborados pela prefeitura.  

            Os professores ainda têm se esforçado para ter acesso a outros softwares, 
mas declararam que é complicado, pois custam caro e não tem como testar antes 
de adquirir e uma das melhores opções são os softwares que estão disponíveis na 
internet. O professor 2 relatou que: "eu tenho vontade de usar outras coisas, mas 
não tem uma biblioteca de software educacional, onde eu possa procurar, ver as 
novidades, não existe um acervo, isso complica muito a vida do professor". 

            Na quarta categoria "Contribuir com o aprendizado do aluno" todos os 
professores foram unânimes ao relatar que o uso do computador contribui com o 
aprendizado do aluno. O professor 5 ressaltou que: "Na minha opinião, com o uso 
do computador os alunos aprendem com mais facilidade e interesse porque é uma 
maneira atraente de ensinar. ". O professor 7 relatou que: "o aluno aprende mais, 
pois é uma aula diferenciada que chama a atenção dos  alunos. " 

            De todos os relatos nenhum professor colocou o uso do computador como a 
salvação da educação ou desprezou o uso do computador no contexto educacional. 
O que nos mostra a concepção que esses professores têm sobre o uso e a 
importância do computador no âmbito escolar, sendo assim, o uso do computador é 
compreendido como um complemento, uma ferramenta, um meio para contribuir 
com o ensino e o aprendizado dos alunos. 

            Já a quinta categoria "Colaborar com a formação continuada" nos chamou 
atenção, o entusiasmo que a professora relatou com muita propriedade o quão o 
uso do computador contribui para sua formação, que atribui melhor 
desenvolvimento em suas aulas no sentido de favorecer o ensino e a aprendizagem 
do aluno. A professora declara que obtém "maior habilidade para orientar os alunos 
nas pesquisas e atividades com uso das tecnologias", desde que perceba essa 
importância durante os cursos de formação continuada que realiza e os introduza na 
prática pedagógica.  

            Muito bem nos lembra os autores citados neste artigo, Moran (1995) e 
Kenski (1997) do contínuo caminhar dos educadores para não ficar alheios aos 
acontecimentos e à evolução dos educandos diante das NTIC, e na colocação feita 
na quinta categoria observamos a importância da formação continuada na visão da 
educadora.  Esta preocupação não é nova, vários profissionais da educação 
procuram inovar e melhorar sua prática pedagógica.                                  

            Diante da pesquisa realizada, verificamos a importância da utilização do 
computador na prática pedagógica, na realização de pesquisa, na utilização do 
software nas aulas, na contribuição para o aprendizado do aluno e na formação 
continuada dos docentes. A partir das respostas, fica evidente que os professores 
têm se empenhado em acompanhar o ritmo nas mudanças que refletem à 
educação, principalmente quanto à utilização dos computadores como instrumento 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



de melhoria no processo ensino e aprendizagem. O uso de software é uma 
preocupação, pois, estão restritos a alguns pacotes do Office, tais como Word, 
Power Point e pesquisas na internet, e por vezes, não possuem instrumento de 
aprendizagem específico para o aluno, no sentido de que muitas vezes, não 
compartilham com a realidade de cada escola. Os softwares estão elaborados de 
maneira ampla e generalizada. Nesse sentido, é possível verificar que os 
professores precisam de um suporte e ou apoio na preparação de atividades para 
não se limitar ao uso somente desses softwares, mas que possam utilizar outras 
ferramentas disponíveis, e, quiçá, elaborar novos softwares educativos que venham 
atender as necessidades e peculiaridades de cada sala de aula ou de cada aluno. 
Sendo aqui válido destacar quando Gatti (1993, p. 26, apud Kenski, 1997)  afirma 
que é preciso que o educador esteja empenhado em elaborar os softwares, e "não o 
programador", nem o dono da empresa. 

            Existe preocupação em utilizar o computador de maneira efetiva, que 
otimize o ensino e a aprendizagem, conciliando  a prática pedagógica e a formação 
continuada dos docentes. É essencial que todos os envolvidos nesse processo de 
inserção das NTIC na educação estejam preparados para discernir o momento em 
que seu uso é benéfico ou não, dependendo dos objetivos e das propostas 
pedagógicas.  
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