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COMUNICAÇÃO TECNOLÓGICA: UM FAZER NA PRÁTICA DOCENTE 

 

RESUMO 

Vivemos em um mundo globalizado e marcado pela tecnologia, fato que nos 

impulsionou a desenvolver esse projeto. Sabe-se que, entre outras coisas, a 

necessidade de fazer uma reflexão acerca da tecnologia da comunicação é 

imprescindível, uma vez que, na prática docente escolar, pode ser utilizada como 

instrumento facilitador na educação. No contexto escolar atual, é impensável realizar 

algumas tarefas sem a ajuda de um computador. Assim, a tecnologia e seus 

recursos são usados, na educação, para a transformação social. Dessa forma, 

torna-se relevante tal projeto, pois ele irá tratar da democratização da informação, 

como agente que modificador do ensino, e a sua aplicação, dentro da sala de aula, 

poderá ajudar os educadores e educandos, formando, assim, um ambiente 

colaborador, onde todos são capazes de compartilhar ideias e construir o 

conhecimento. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando se fala em tecnologia, evoca-se a concepção de complicados aparatos 

eletrônicos de informática e de comunicação, mas, na verdade, tecnologia é 

qualquer uso de instrumento que possa servir como facilitador de um determinado 

objetivo. Nessa questão, os recursos de informática e de comunicação representam, 

realmente, uma perspectiva de mudança ideológica, no contexto educacional, 

podendo promover uma eficácia ou não na qualidade de ensino. Estamos vivendo 

em um mundo em constante mudança, portanto surge a obrigação frequente da 

modernização em todo ambiente escolar. Varias maneiras de ensino nos dias atuais, 

já não se praticam mais. As modernizações especialmente dos computadores e da 

Internet ingressaram foram introduzidas nas escolas como instrumentos 

intermediários para recursos da aprendizagem. O computador e a Internet como 

recursos educativos, quando bem explorados, consegue auxiliar em uma nova 

maneira na atuação do professor. Nesta concepção percebe-se  que os educadores 

são indivíduos que detém de um certo conhecimento e são intermediadores de toda 

atuação do ensino que acontece dentro da instituição de ensino, por esta razão, 

precisam apropriar-se das tecnologias de ultima geração, não somente para 

incentivar os educandos, mas para atingir o método eficiente e proativo que 



transcorre nessa harmonia entre o individuo e o computador, observa-se, no 

cotidiano, que a tecnologia pertence, ao nosso presente, alternado, de forma 

substancial e acelerada, as relações da humanidade em todo aspectos. 

 

OBJETIVOS 

Ampliar o conhecimento dos recursos tecnológicos disponíveis como instrumento 

educativo para a aprendizagem. Refletir a respeito do uso da informatização na 

educação, bem como suas implicações no método de criação do conhecimento, 

para que o educador possa fazer uso do computador e da internet enriquecendo e 

facilitando sua prática orientadora.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho será realizado mediante uma pesquisa bibliográfica que permiti novos 

conhecimentos através de: leitura e estudos de vários autores analises, 

interpretações, documentários e pesquisas, na qual, submetemos a triagem para 

estabelecemos o ponto de partida a partir do assunto que pretendemos abordar. 

Esse tipo de pesquisa tem por finalidade investigar as diferentes contribuições 

cientificas sobre determinado tema, de forma que o pesquisador possa utilizá-la para 

confirmar, confrontar ou enriquecer suas proposições. Segundo Cervo, Bervian e da 

Silva (2007, p.61), “a pesquisa bibliográfica constitui o procedimento básico para os 

estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre 

determinado tema”. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática 

estabelecida. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com os estudos referentes 

à Comunicação Tecnológica: um fazer na pratica docente. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O uso do computador e da internet como instrumento na aprendizagem do aluno, 

nos sugere o estudo da utilização das novas tecnologias, com isso o processo de 



aprendizagem em que a tecnologia apresenta-se como um meio, um instrumento, 

um recurso a ser utilizado nesta aprendizagem, se bem utilizado conseguira e muito 

contribuir para seguir as atuais determinações impostas pela sociedade atual, 

formando assim indivíduos aptos a enfrentar essa sociedade em rápida e em 

constante transformação. Sendo assim, é essencial observar que a educação 

escolar esta uma nova modernização onde todos que regem a escola necessitarão  

a ela se encaixar. Reconsiderando as relações que se estabelecem no interior da 

escola professor-aluno e aluno-aluno. Segundo Masetto (2000. p.144), “é importante 

não nos esquecermos de que a tecnologia possui um valor relativo: ela somente terá 

importância se for adequada para facilitar o alcance dos objetivos e se for eficiente 

para tanto”. Haverá necessidade de se discutir e analisar as estratégias de 

intervenção dos professores na utilização das novas tecnologias. 

Sendo assim, a internet juntamente com o computador estão se tornando  

ferramentas potencialmente infinitas de informações e trouxeram diferentes tipos de 

vantagem e problemas novos aos professores, pois ao mesmo tempo em que facilita 

mediações dos professores bem mais sofisticadas e até mais interessantes que as 

aulas tradicionais. Por outro lado, levam ao professor a enfrentar mudanças nas 

conexões de poder sobre o conhecimento: onde o professor deixa de ter o controle 

sobre o conteúdo de referência e, passa a gerenciar informações imprevisíveis, que 

os trazem de suas consultas online para discussão em sala de aula. Portanto, é 

preciso levar em conta que o acesso ao conhecimento online, muda também o 

vinculo do processo de ensino e aprendizagem. Por esse motivo é que para o uso 

destas tecnologias na educação, não deve se limitar ao treinamento dos professores 

como mais uma inovação tecnológica. É preciso, dar um novo sentido as práticas 

educativas, levando os educadores à apropriação através de uma formação 

contínua a incorporação das ferramentas tecnológicas às concepções pedagógicas, 

resultando em práticas educativas que promovam o saber em diversos campos, 

dentro do sistema educacional. 
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