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� Desenvolvimento acelerado da tecnologia -> 
mudança na forma de pensar -> mudança 
na aprendizagem

� Como o uso da TI pode contribuir para a 
educação?

Introdução

educação?
� Este trabalho aborda:

� Como a informática e a internet estão 
transformando o aprendizado e o ensino

� Que nova educação é necessária para o uso 
da internet

� Quais iniciativas do governo estão sendo 
tomadas nesse sentido (em especial, a TV 
Escola)



� Metodologia qualitativa
� Foram analisados documentos disponíveis na 

internet

� Entrevistas semi-estruturadas aplicadas ao 
coordenador do TV Escola de SC e a 

Introdução

coordenador do TV Escola de SC e a 
responsável por um programa específico da TV 
Escola



� Como adaptar os métodos educacionais de 
forma a utilizar eficientemente todos os 
benefícios oferecidos pelas tecnologias?

� Não basta apenas munir as instituições com 
equipamentos e acesso à internet

Introdução ao fenômeno da 
educação no contexto das TICs

equipamentos e acesso à internet
� Devem ser considerados os fatores: conteúdo, 

língua, letramento, educação bem como as 
estruturas comunitárias e institucionais

� Como as TICs podem contribuir para a 
educação?



Instrucionista Construtivista
A educação é um processo 
de transmissão: o 
conhecimento é 
transmitido para o aluno 
(educação bancária)

Mais do que transmitir ou 
reproduzir um 
conhecimento, busca-se 
transformar a ação 
humana mediante novos 

Escolas do pensamento educacional
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(educação bancária) humana mediante novos 
métodos que instigam a 
reflexão e a participação 
do aluno.

Uso das tecnologias como 
máquina de ensinar: mera 
informatização dos 
métodos de ensino 
tradicionais

Modelo de educação 
reforçada pela informática:
utiliza as tecnologias para 
reforçar as finalidades 
educacionais mais amplas.
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� O papel do professor  da era digital não se 
restringe mais a transmitir o conhecimento, 
mas utilizar as TICs para a construção do 
conhecimento.

Escolas do pensamento educacional



� Histórico sobre a temática das TICs na 
educação brasileira:

� 1971 – discutiu-se o uso de computadores no 
ensino de Física (USP)

� 1982 – seminário nacional sobre o uso do 

Governo eletrônico: educação 
mediada pelas novas tecnologias

� 1982 – seminário nacional sobre o uso do 
computador como ferramenta do processo 
de ensino-aprendizagem

� 1984 – Projeto EDUCON
� 1986 – Programa de Ação Imediata em 

Informática na Educação de 1º e 2º graus
� 1989 – Programa Nacional de Informática na 

Educação (PRONINFE)



� Histórico sobre a temática das TICs na 
educação brasileira:

� 1997 – Programa Nacional de Informática na 
Educação (PROINFO)

2003 – Sistema de Atendimento ao Cidadão 

Governo eletrônico: educação 
mediada pelas novas tecnologias

� 2003 – Sistema de Atendimento ao Cidadão 
(GESAC)



� Com isso, é criada uma nova demanda: a 
alfabetização digital

� Exige mudança de postura das escolas que 
devem reinventar sua relação com o 
conhecimento

Governo eletrônico: educação 
mediada pelas novas tecnologias

conhecimento

� Este cenário requer educadores e educandos 
com sólida formação básica, autonomia, 
capacidade de resolver problemas  e expressar 
sua criatividade

� É preciso uma nova postura que permita que os 
alunos passem de espectadores para sujeitos 
ativos e participativos



� Canal de educação lançado pelo governo 
federal em março de 1996

� Dedicada a professores e alunos do ensino 
fundamental e médio

� A proposta é a de contribuir para a melhoria da 

A TV Escola

� A proposta é a de contribuir para a melhoria da 
educação construída nas escolas, através do 
acesso e da utilização de programas e séries de 
vídeos educativos transmitidos diariamente

� Além de conteúdos para os alunos, existe  
programação para capacitação dos professores 
e programação para a comunidade



� Existe uma infra-estrutura (kit tecnológico)  
nas escolas para receber o sinal da 
programação (televisão, videocassetes, 
receptores digitais, antena parabólica)

A TV Escola



� Pontos relevantes (concepção pelo Ministério da 
Educação)
� Iniciativa muito importante de desenvolvimento e 

aprimoramento da educação nas escolas públicas

� Programação via satélite (disponível em todo lugar)

Resultados parciais

� Programação via satélite (disponível em todo lugar)

� Investimento em programas de capacitação de 
professores

� As parcerias com outras instituições de ensino dá 
maior visibilidade ao programa

� O material disponibilizado é produzido com a 
orientação do Ministério da Educação

� A televisão costuma ser um equipamento de uso 
coletivo (diferente do computador)



� Pontos a serem trabalhados:
� Transparência com relação aos recursos 

oriundos da arrecadação de impostos

� Sucateamento dos equipamentos

� Professores acomodados que não querem 

Resultados parciais

� Professores acomodados que não querem 
mudar seus métodos de ensino

� Os conteúdos audiovisuais apresentam pouca 
ou nenhuma interatividade

� O sinal via satélite é disponibilizado à apenas 
20% da população (parabólica) e 18% 
(internet)



� Pontos a serem trabalhados:
� Programas gravados diariamente em DVDs e 

enviados posteriormente às escolas

� O último grande programa de capacitação 
aos educadores ocorreu em 2002

Resultados parciais

aos educadores ocorreu em 2002

� A rotatividade dos gestores escolares



� O interesse em estudar os desafios e 
perspectivas da educação na era 
tecnológica está baseado na rapidez e 
facilidade com que as informações são 
disponibilizadas pelos recursos tecnológicos e 
meios comunicacionais

Conclusões

meios comunicacionais
� Constatou-se que, quando utilizada como 

ferramenta de apoio, as tecnologias podem 
aprimorar os métodos de ensino e 
aprendizagem, principalmente na sala de 
aula

� A teoria se distancia muito da prática (o fator 
humano prejudica o processo)



� Adaptações as metodologias lineares de 
ensino são urgentes na era digital, com 
objetivo maior de tentar diminuir a 
erradicação escolar e aprimorar a qualidade 
da aprendizagem

Conclusões

da aprendizagem


