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A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

RESUMO- As tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão presentes na vida de todas as 
pessoas, influenciando de forma significativa a vida social, onde os caminhos apontam para uma 
renovação do ensino utilizando conceitos mais amplos do processo educativo, visando atender à 
demanda da sociedade. O objetivo do presente estudo foi elucidar, através de uma revisão bibliográfica, 
a importância da utilização das TIC no processo de ensino-aprendizagem, abordando o seu conceito e 
principais componentes, bem como aspectos relevantes quanto à sua inserção nas escolas e o papel 
do professor neste processo. Para alcançar os objetivos, buscou-se publicações na base de dados 
Scielo e no site de buscas Google acadêmico. As TIC são o resultado da fusão de três vertentes 
técnicas – a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas – as quais criaram um 
encantamento no meio educacional, onde são inúmeras as novas possibilidades, principalmente em 
relação aos conceitos de espaço e distância. Dessa forma, criar ambientes de aprendizagem com a 
presença das TIC significa utilizá-las para a representação e articulação entre pensamentos, a 
realização de ações e para o desenvolvimento de reflexões que questionam constantemente as ações, 
submetendo-as a uma avaliação contínua. Para implementar de uma forma mais efetiva as TIC nas 
escolas, faz-se necessário criar e, ao mesmo tempo, desfazer conceitos inter-relacionados com a 
integração de diferentes tecnologias, construindo uma mudança na prática do educador, que, ao ter o 
domínio das TIC, é capaz de utilizá-las para inserir-se no contexto e no mundo.  
   
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da informação e comunicação. Transformações no ensino-
aprendizagem. O papel do professor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1- INTRODUÇÃO 

  

 Atualmente, as tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão 

presentes na vida de todas as pessoas, influenciando de forma significativa a vida 

social. Dessa forma, não se pode negar a existência de uma relação entre o 

conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano, 

tratando-se de uma nova forma de linguagem e comunicação: a linguagem digital 

(PINTO, 2004). 

 A sociedade da informação aponta o surgimento de um novo paradigma 

técnico/econômico, onde a informação é o insumo central. O aumento do 

conhecimento acumulado pela sociedade tem sido expressivo nos últimos tempos, 

através da Internet, que possibilitou um maior acesso às informações, de modo 

extremamente rápido em comparação às épocas passadas. Apesar disso, o fato de 

terem abundância de informação não significa que as pessoas têm mais 

conhecimento (MAIA, 2003).  

 Segundo Souza e Souza (2010), a adaptação às novas tecnologias facilita a 

aquisição de conhecimento, criando certa criatividade, juízo de valor, aumento da 

autoestima das pessoas, além de permitir que adquiram novos valores e modifiquem 

o seu comportamento. Além disso, as tecnologias antigas podem ser readaptadas e 

aliadas às novas, contribuindo com melhores condições de aprendizagem.  

 Diante das inúmeras transformações vivenciadas pela sociedade como 

consequência do desenvolvimento de novas TIC, se os indivíduos não se atualizarem 

de forma permanente poderão tornar-se inabilitados para os postos de trabalho, que, 

cada vez mais, exigirão uma maior qualificação do que a anteriormente solicitada. 

Dessa forma, os caminhos apontam para uma renovação do ensino utilizando 

conceitos mais amplos do processo educativo, visando atender à demanda da 

sociedade.   

 Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi elucidar, através de uma 

revisão bibliográfica, a importância da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem, abordando o seu conceito e 

principais componentes, bem como aspectos relevantes quanto à sua inserção nas 

escolas e o papel do professor neste processo. 

2- METODOLOGIA 

  



 
 

 O presente trabalho de conclusão de curso foi realizado segundo as 

recomendações da instituição, concentrando-se em uma revisão da literatura sobre o 

tema proposto. Para alcançar os objetivos, buscou-se publicações na base de dados 

Scielo e no site de buscas Google acadêmico, utilizando como palavras-chave: 

tecnologia da informação e comunicação, transformações no ensino-aprendizagem, o 

papel do professor, entre outros.  

 

3- REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Em um mundo globalizado e altamente informatizado, a informação é 

considerada um dos produtos mais valiosos para a gestão de empresas, já que a 

riqueza surge a partir de ideias inovadoras e do uso inteligente da informação. Dessa 

forma, de acordo com FOINA (2001), a informação pode ser conceituada como um 

valor, ou dado, útil para alguma aplicação ou pessoa.  

 O desenvolvimento técnico-científico impulsiona novas descobertas e ocasiona 

grandes alterações na vida humana e no trabalho, caracterizando o momento atual 

como a Terceira Revolução Industrial ou Revolução Tecnológica (PINTO, 2004).

  

 Tendo em vista a exigência de um domínio cada vez maior de conhecimentos 

e habilidades para lidar com esta complexa realidade, a tecnologia da informação e 

seus componentes impõem novas concepções de educação, escola e ensino.  

 

3.1 Tecnologias da informação e comunicação (tic) 

  

 A tecnologia da informação representa os recursos tecnológicos e 

computacionais utilizados para geração e uso da informação, cujos principais 

componentes são: hardware e seus dispositivos periféricos; software e seus recursos; 

gestão de dados e informações; sistema de telecomunicações. (REZENDE; ABREU, 

2003). A definição de cada um desses componentes é brevemente descrita no Quadro 

1.  

 

 

Quadro 1 – Conceitos dos principais componentes da tecnologia da informação.  



 
 

Hardware 

Equipamentos físicos utilizados para as atividades de entrada, 

processamento, saída e armazenamento de um sistema de computador. É 

composto basicamente pela Unidade Central de Processamento (CPU), 

memória (armazenamento primário e secundário), tencologias de entrada e 

saída de dados e tecnologias de comunicação.  

Software Programas de computador, que são sequências de instruções para o mesmo. 

Gestão de dados e 

informações 

Remete à ideia de banco de dados, o qual é definido como um agrupamento 

lógico e organizado de arquivos inter-relacionados. Através de um banco de 

dados, os problemas de redundância, isolamento e inconsistência dos dados 

são minimizados e a segurança e integridade dos dados é reforçada, além de 

permitir que os dados sejam compartilhados por todos os usuários.  

Sistema de 

telecomunicações 

Conjunto de hardware e software compatíveis, organizados para transmitir 

informações de um local para outro. 

 

Fonte: adaptado de TURBAN et al. (2003) 

  

 De acordo com HACK e NEGRI (2010): 

  

[...] seja entre os deslumbrados ou com os hesitantes, falar das TIC é focalizar 
a trajetória de duas diferentes tecnologias que passaram a convergir a partir 
da invenção do transistor em substituição às válvulas – que promoveu o início 
da revolução microeletrônica. Ou seja, é visitar o campo que se abriu da 
diluição de fronteiras entre a informática e as telecomunicações. Campo que 
surgiu devido às possibilidades geradas pelas TIC na forma de veicular 
conteúdo, pela inclusão de som, imagem, texto, etc. em um mesmo suporte 
tecnológico (HACK; NEGRI, 2010, p. 90). 

 

 BELLONI (2001) destaca como características essenciais das TIC a simulação, 

virtualidade, acessibilidade à superabundância e extrema diversidade de informações, 

demandando concepções metodológicas diferentes das tradicionais.  Atualmente, 

a internet materializou-se como um caminho que leva à informação e à comunicação 

ao integrar telefonia, radiodifusão, sistemas televisivos e mídia impressa, 

possibilitando a manifestação daqueles que apenas recebiam a comunicação emitida 

pela mídia. Dessa forma, o cidadão comum também é capaz de midiatizar o 

conhecimento (HACK; NEGRI, 2010). 

 O desenvolvimento de novas tecnologias tem provocado uma revolução 

silenciosa na sociedade, transformando os meios de fazer negócio, o modo de 

trabalhar das pessoas e também as possibilidades de ensino/aprendizagem (MAIA, 

2003). Nesse contexto, as novas TIC são consideradas ferramentas tecnológicas que 

servem de auxílio ao estudo e facilitam a aprendizagem, proporcionando o 



 
 

conhecimento de forma mais estruturada. Ou seja, através do uso dessas 

ferramentas, é possível transformar o complicado em útil, a prática em dinâmica, 

tornando o estudo mais criativo e estimulante (SOUZA; SOUZA, 2010).  

 Para PINTO (2004), as TIC são o resultado da fusão de três vertentes técnicas 

– a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas – as quais criaram um 

encantamento no meio educacional, onde são inúmeras as novas possibilidades, 

principalmente em relação aos conceitos de espaço e distância.   

 Conforme explicam HACK e NEGRI (2010), em função de suas características 

técnicas, as TIC oferecem possibilidades inéditas de interação midiatizada entre as 

partes envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, permitindo a interatividade 

tanto com materiais de boa como de má qualidade, em grande variedade. Essas 

técnicas de interação midiatizada, como e-mail, listas, grupos de discussão, sites, 

entre outros, apresentam como vantagem a possibilidade de combinar a flexibilidade 

da interação humana independentemente do tempo ou espaço.  

 

3.2 A EDUCAÇÃO E O USO DA TECNOLOGIA 

  

 De acordo com EVANS (2002), a palavra tecnologia representa mais que uma 

simples ferramenta, ou seja, significa lógica, compreensão ou ciência do uso de 

ferramentas particulares. Para a referida autora, a tecnologia educacional refere-se à 

utilização de ferramentas particulares para propósitos educacionais.  

 De acordo com SOUZA e SOUZA (2010): 

 

O avanço tecnológico surgiu com a chegada do computador aliado à internet. 
E a educação pegou carona no mundo digital usando a tecnologia ao seu 
favor, aperfeiçoando e aplicando os recursos e ferramentas na melhoria de 
sua qualidade, servindo-se dessa estrutura para facilitar o estudo e 
aprofundamento das pesquisas de forma a criar conhecimento (SOUZA; 
SOUZA, 2010, p. 133). 

 

 Dessa forma, criar ambientes de aprendizagem com a presença das TIC’s 

significa utilizá-las para a representação e articulação entre pensamentos, a 

realização de ações e para o desenvolvimento de reflexões que questionam 

constantemente as ações, submetendo-as a uma avaliação contínua (ALMEIDA, 

2008). 



 
 

 Conforme MAIA e MEIRELLES (2003), a utilização de computadores 

integrados ao ensino não se trata mais de uma atitude pretensiosa ou uma 

exclusividade para especialistas da computação. Atualmente, o computador é 

utilizado dentro das instituições de ensino de inúmeras maneiras, sendo praticamente 

impossível visualizar o cenário educacional sem essa ferramenta. Nesse contexto, 

quando surge uma nova perspectiva educacional, as autoras ressaltam duas 

principais expectativas: a tecnológica, com a introdução de novos equipamentos e 

ferramentas; e a de novos sistemas, que prevê uma reformulação dos processos de 

trabalho.  

 Apesar disso, MAIA (2003) acredita que a educação parece continuar mais 

preocupada com a estruturação do conteúdo do que com a forma de ensino ou a 

metodologia a ser adotada. Segundo a autora, a possibilidade de uma nova mídia ou 

forma de dar aula, diferente das atuais, estimula o aluno a se comportar de uma nova 

maneira, tornando-se mais participativo e atuante. 

 Ainda, a autora supracitada ressalta que a introdução do uso do computador 

na educação tem sido justificada, muitas vezes, pelo simples fato de seguir o modismo 

ou de manter-se atualizado com relação às inovações tecnológicas, o que tem 

causado uma subutilização do seu potencial, proporcionando poucos benefícios para 

o desenvolvimento intelectual do aluno. 

 Para MASETTO (2001), os recursos de TI facilitam a pesquisa, a construção 

do conhecimento em conjunto e a comunicação entre alunos e professores, além de 

apresentar novas formas de fazer projetos e simulações de resultados. 

 O computador pessoal proporcionou um poder inimaginável para os aprendizes 

individuais, permitindo que as pessoas trabalhem de suas próprias maneiras, em 

diferentes velocidades. Além disso, quando utilizado como instrumento pedagógico, 

seu principal objetivo deve ser garantir o contato do educando com as novas 

tecnologias, de modo a melhorar a qualidade do processo educacional (MAZETTO, 

2001). 

 Para promover tais mudanças, os esforços devem ser concentrados nos 

professores, os quais devem ser capacitados para a promoção das mudanças, 

tornando-se agentes do processo. Capacitar os professores não consiste 

simplesmente em oferecer-lhes treinamentos para o uso das novas ferramentas 

tecnológicas, mas sim, conduzir a mudança de mentalidade com relação à educação 



 
 

e ao conteúdo das disciplinas, bem como uma mudança dos materiais a serem 

trabalhados (MAIA; MEIRELLES, 2003).  

 

3.3 O papel do professor 

  

 Segundo CHAVES (1998), para que o professor possa usar, de forma crítica e 

consciente, as TIC’s em seu trabalho, é necessário enfrentar um conjunto de questões 

de natureza teórica e conceitual relacionadas à filosofia da educação, as quais dizem 

respeito não à informática em si, mas sobre os vários modelos de inserção do 

computador nos processos de ensino e aprendizagem.  

 O professor capaz de associar as TIC’s aos métodos ativos de aprendizagem 

desenvolve o domínio da tecnologia, articulando-o com a prática pedagógica e com 

as teorias educacionais, de modo a explorar as potencialidades pedagógicas das 

TIC’s em relação à aprendizagem e às redes de conhecimentos (ALMEIDA, 2008).  

 Segundo SOUZA e SOUZA (2010), alguns professores ainda mostram certa 

resistência em abster-se do uso de recursos tecnológicos, sentindo-se aquém das 

novidades no mercado da educação e recusando-se a utilizar a tecnologia como fonte 

para a construção do conhecimento. Como principais motivos para isso, os autores 

ressaltam a falta de motivação em busca do conhecimento e a resistência em aceitar 

a rapidez da informação, bem como as consequências dessas transformações.  

 Além de interferir diretamente no processo educacional e na relação entre 

professores e alunos, as TIC têm redefinido o papel dos professores, tornando-lhes 

facilitadores e motivadores, e não apenas repetidores de fatos. Dessa forma, como 

explicam SOUZA e SOUZA (2010), o professor mediador tem papel significativo na 

missão de buscar alternativas viáveis para que o desinteresse dos alunos desapareça, 

possibilitando que os mesmos se envolvam e participem dos projetos implantados 

pela escola. 

 Segundo HACK e NEGRI (2010), para adaptar-se à comunicação midiatizada 

do conhecimento, o professor necessita reconhecer o papel da tecnologia como mais 

um recurso de aprendizagem, entendendo-se, cada vez mais, como um orientador e 

cooperador do estudante na construção do conhecimento através da mediação 

multimidiática. Dessa forma, as tecnologias podem assumir muitas funções que são 

atribuídas aos professores, liberando-os para novos modos de assistência aos alunos, 

incrementando o processo comunicacional. 



 
 

 Ainda, os autores supracitados ressaltam que os professores podem precisar 

de ajuda para compreender e por em prática essas novas posturas, sendo necessário 

que saibam lidar criticamente com as TIC, utilizando-as pedagogicamente. O 

professor deve assumir uma postura de questionamento e criticidade diante das 

informações, exercendo o papel de orientação e cooperação com os alunos, 

ensinando-os a aprender ao mesmo tempo em que aprende quando ensina.  

 

[...] a ação docente na mediação multimidiática do conhecimento não requer 
apenas uma mudança tecnológica, mas uma reflexão da percepção do que é 
ensinar e aprender. O professor precisa compreender que as TIC são 
instrumentos utilizados para a criação, transmissão e armazenamento de 
informações, mas ainda falta transformar a informação em conhecimento – 
onde entra a importância da comunicação dialogal, que também pode ser 
construída com o uso das TIC (HACK; NEGRI, 2010, p. 92). 

 

 Portanto, não basta que o professor tenha competência tecnológica, como 

saber navegar na internet ou dominar a utilização de algum software, por exemplo, 

mas sim, deve possuir competência pedagógica capaz de fazer uma leitura crítica das 

informações que se apresentam desorganizadas e difusas na rede (COUTINHO; 

LISBÔA, 2011). 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a realização do presente estudo, percebeu-se inúmeros benefícios 

relacionados à implantação das TIC nos processos educacionais, onde a mudança na 

educação clássica tem sido implementada aos poucos, de forma gradativa, exigindo 

uma postura diferente tanto dos professores e alunos, como também quanto à 

metodologia de ensino. 

 Em suma, para implementar de uma forma mais efetiva as TIC nas escolas, 

faz-se necessário criar e, ao mesmo tempo, desfazer conceitos inter-relacionados com 

a integração de diferentes tecnologias, construindo uma mudança na prática do 

educador, que, ao ter o domínio das TIC, é capaz de utilizá-las para inserir-se no 

contexto e no mundo.  
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