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Resumo

Atualmente encontra-se nos professores diversas atitudes relacionadas às TICs. Contudo, não
pode  surpreender-se,  todas  as  novas  tecnologias  só  são  manuseadas  sem  inibição  e
naturalidade ao fim de um processo de aprendizado. Dessa forma, este trabalho tem como
objetivo relatar a experiência vivenciada no Projeto EDUCATECH, que é desenvolvido em
uma escola pública de ensino fundamental em Orós-CE. Visando contribuir  e dinamizar o
processo de ensino-aprendizagem, o Projeto aplicou metodologias voltadas a aulas criativas e
motivacionais, utilizando estratégias compreendidas nas TICs. Durante a execução do Projeto
foi possível  perceber  que as TICs têm grande potencial  e perfil  adaptativo e tanto alunos
quanto professores têm flexibilidade, aceitação e acessibilidade destas ferramentas.
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Abstract

At present, teachers have different ICT-related attitudes. However, it should not be surprising,
all  new technologies  are  only handled  without  inhibition  and naturalness  at  the  end of  a
learning process. Thus, this work aims to report the experience of the EDUCATECH Project,
which  is  developed in a  public  elementary  school  in  Orós-CE.  Aiming  to  contribute  and
stimulate the teaching-learning process, the Project applied methodologies focused on creative
and motivational classes, using strategies included in the ICTs. During the execution of the
Project it was possible to perceive that ICTs have great potential and adaptive profile and both
students and teachers have flexibility, acceptance and accessibility of these tools.
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INTRODUÇÃO

O acelerado desenvolvimento tecnológico da atualidade e a grande disseminação das

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no cotidiano são dois fatores relevantes da

contemporaneidade e que necessitam de uma atenção singular, especialmente por todos os

que, direta ou indiretamente, têm incumbências na educação.

As  TICs  representam  uma  forma  de  se  comunicar  e  uma  ferramenta  de  trabalho

indispensável  na  atualidade  que  se  faz  necessário  compreender  e  dominar.  Constituem

também  uma  estrutura  de  auxílio  do  aperfeiçoamento  da  humanidade  em  diversas

circunstâncias,  especificamente  na  composição  pessoal,  cultural,  social,  cívica,  lúdica  e

profissional. São ainda tecnologias multifuncionais e relevantes, que são utilizadas nas mais

diversas  finalidades  e  que  necessitam  de  um  posicionamento  crítico  por  parte  dos  seus

usuários (PONTE, 2002).

No ambiente escolar, as TICs são um componente integrante do ambiente de ensino-

aprendizagem. Elas têm a capacidade de colaborar com a aprendizagem de temáticas e no

aperfeiçoamento de competências  específicas.  Possibilitam a desenvolvimento de áreas  de

comunicação e compartilhamento, devido as possibilidades que proporcionam em relação a

transmissão  e  troca  de  arquivos.  Consistem,  também,  em um instrumento  de  trabalho  do

educador  e  uma  parte  adicional  da  sua  cultura  profissional,  devido  as  possibilidades

alternativas  de  manifestação  criativa,  de promoção  de  projetos  e  de  raciocínio  crítica

(PACHECO, 2001).  

Atualmente encontra-se nos professores diversas atitudes relacionadas às TICs, alguns

podem ter uma visão de desconfiança, procuram adiar ao máximo a etapa do encontro com

esse “novo mundo”. Outros, de modo mais habitual já utilizam em seu cotidiano, porém não

fazem uso destas  em seu  trabalho.  Outros,  ainda,  buscam utilizá-las  em suas  aulas  sem,

entretanto,  modificar  as suas  práticas  diárias,  aplicando-as sem um contexto  adequado de

ensino-aprendizagem.  Uma  minoria  entusiasta  explora  o  caminho,  desbravando

incessantemente novas ideias, porém se encontra com diversas dificuldades (PONTE, 2000). 

Contudo, não pode surpreender-se, todas as novas tecnologias só são manuseadas sem

inibição e naturalidade ao fim de um processo de aprendizado. No que diz respeito às TICs,

tal  processo  engloba  visivelmente  duas  peculiaridades  que  seria  um erro  confundi-las:  a

tecnológica  e  a  pedagógica.  Para  se  ter  uma  análise  sobre  os  incitamentos  que  estas

tecnologias levam ao professor, tem que ser considerado, primeiramente, a atribuição que elas
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têm na sociedade, bem como os processos de mudanças que, atualmente, estão ocorrendo na

escola.

Desse  modo,  é  possível  associar  o  entendimento  de  TICs  ao  de  evolução  nas

metodologias de ensino-aprendizagem, quando se considera que a inclusão de novas formas

de tecnologia no ensino pode gerar impactos benéficos na aprendizagem, compreendendo que

os novos instrumentos poderão remodelar a forma como os professores estão acostumados a

ensinar  e  os  alunos  a  aprender.  É  possível  considerar  também  que  novos  programas,

metodologias  e  currículos  são  os  indícios  que  garantem  uma  melhor  aprendizagem

(MIRANDA, 2007).

Seguindo  essa  concepção,  este  trabalho  tem  por  objetivo,  relatar  a  experiência

vivenciada  ao longo da aplicação do projeto EDUCATECH, que é desenvolvido em uma

escola pública de ensino fundamental no município de Orós-CE.

PROJETO EDUCATECH

O Projeto EDUCATECH atende um público específico compreendido nas turmas de 8º

(oitavo)  e  9º  (nono)  ano,  da  escola  Maria  Evangelista  Correia,  localizada  no  bairro  São

Geraldo vulgo “inferninho” na Região Centro-Sul do Estado do Ceará, na zona urbana do

município de Orós. Esse projeto iniciou-se no ano de 2017, e foi implantado pela necessidade

de um estudo mais aprofundado sobre os conceitos e processos de utilização das TICs na

educação e conscientização da importância de um projeto voltado a esse público. O mesmo é

desenvolvido  pela  Faculdade  Vale  do  Salgado  com  os  alunos  do  curso  de  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas.

Visando  contribuir  e  dinamizar  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  o  projeto

EDUCATECH aplicou metodologias  voltadas  a aulas  criativas  e motivacionais,  utilizando

estratégias  compreendidas  nas  TICs  para  que  fosse  possível  melhorar  as  técnicas  de

aprendizagem dos educandos. As ações são desenvolvidas em conjunto com o conteúdo que o

professor  está  desenvolvendo em sala  de aula.  Ainda,  o  projeto visa desenvolver  o  senso

crítico  e  autonomia  dos  alunos,  através  de  meios  tecnológicos,  bem  como,  valorizar  o

contexto  social  em que  os  alunos  estão  inseridos,  diminuindo  o  déficit  de  aprendizagem

através das ações propostas.

No decorrer do desenvolvimento do projeto, o corpo docente da escola desenvolve e

acompanha todas as ações e também as avaliações, tendo em vista que os mesmos auxiliam
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nas  metodologias  propostas,  contribuindo  para  processo  ensino-aprendizado,  conciliando

aulas criativas, motivadoras e dinâmicas. A junção de tal processo faz com que seja envolvido

todos os alunos da turma, guiando-os para novas descobertas no meio educacional.

Com isso, o projeto visa proporcionar a possibilidade de ser associado o entendimento

de TICs ao da evolução nas metodologias de ensino-aprendizagem, quando se considera que a

inclusão do uso da tecnologia  no ensino pode gerar  impactos  positivos  na aprendizagem,

compreendendo que essa ferramenta se torna relevante no processo. 

Durante  o  desenvolvimento  do  projeto,  com  o  propósito  de  avaliar  aspectos

envolvendo as TICs, foi realizada uma pesquisa utilizando um questionário como instrumento

de coleta de dados, o mesmo contendo 7 (sete) perguntas objetivas, que abordaram aspectos

sociais e técnicos acerca dos principais conceitos do desempenho obtido, acessibilidade da

escola e impacto causado no cotidiano dos alunos e professores proporcionado pelo ensino em

conjunto com as TICs.  Também,  foi observado a complexidade  em lecionar  e motivar  os

alunos após o contato com a tecnologia. O questionário foi aplicado no dia 06 do mês de

setembro no ano de 2017 através de um formulário digitado e respondido on-line.

Na observação de um dos gráficos foi possível observar que 66,7% dos participantes

afirmaram que o impacto causado pelas TICs foi positivo, assim como 33,3% consideraram

ligeiramente positivo. Não havendo respostas negativas em relação ao impacto das TICs no

aprendizado escolar. Portanto, é possível afirmar que todos os entrevistados foram impactados

de forma positiva com o uso de TICs no aprendizado escolar.

Qual impacto você considera que a TIC proporcionou no aprendizado escolar?

Fonte: Dados trabalhados pelos autores

Além  dos  assuntos  tratados  no  decorrer  das  aulas,  a  equipe  do  projeto  ainda

desenvolveu temáticas ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal ação ocorreu para

que fosse deixado claro os direitos e deveres dos estudantes em qualquer ambiente. Também,

no dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil foi realizado um debate

envolvendo os professores, a equipe do projeto e os alunos para esclarecer pontos sobre: quem
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são  as  vítimas,  onde  ocorrem  os  casos  e  efeitos  psicológicos  causados.  Ainda,  foi

desmistificado  alguns  pontos  que  os  alunos  colocaram  durante  o  debate.  E  por  fim,  foi

dialogado sobre os riscos que a internet pode causar ou facilitar o abuso e a exploração sexual

infantil.

No decorrer da execução do projeto, a equipe de desenvolvimento realizou produções

cientificas para que fosse possível divulgar as metodologias utilizadas para a comunidade, de

forma que fosse possível que outros possam utilizá-las e avaliá-las sob outras visões. Visto

que, é por intermédio de publicações científicas que a sociedade passa ater conhecimento dos

resultados de um trabalho e o que este simboliza para a coletividade.

Durante a execução do projeto, foi coletado relatos de alguns alunos que são mais

significativos do que o próprio progresso que foi mensurado. Houveram casos de alunos que

passaram a utilizar a tecnologia nas práticas educativas; outros perderam o receio que tinham

de manusear a tecnologia após as aulas; ainda, houveram casos que devido aos conhecimentos

adquiridos, já iniciaram cursos na área para adquirir uma maior prática.

“Depois do que vi neste projeto, passei a me comportar melhor na sala de aula, eu
vi que o pessoal do projeto sempre pedia para a gente se comportar. Eu aprendi
demais e quero que daqui para frente eu possa aprender mais e que o celular e o
computador não atrapalhem meus estudos.  Vi que a tecnologia pode me ajudar
muito na sala de aula e que pode servir para muita coisa” (Carlos Daniel Pereira
da Silva, aluno do Projeto EDUCATECH).

 Ainda,  visto o aproveitamento dos alunos,  futuramente planeja-se criar, dentro do

projeto, um curso de formação de tutores direcionado para os alunos que mais se sobressaíram

no  projeto  e  demonstraram disposição  em atuar  no  auxilio  da  aplicação  do  projeto  para

futuros beneficiados pelos próximos ciclos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O público  atendido  pelo  projeto  continuamente  mostra-se  interessado  em executar

múltiplas tarefas, e a tecnologia se destaca, devido ao fato de se fazer presente no cotidiano de

cada um dos indivíduos. A habilidade de manusear os novos meios tecnológicos é trivial e

simples para a faixa etária dos alunos, porém, não é sempre que são utilizados para adquirir

conhecimento e melhorar o processo de aprendizagem. Sendo assim, é notável que existe uma

enorme  disposição  para  o  manuseio  de  meios  tecnológicos,  mas  é  necessário  que  seja

desmistificado o uso da tecnologia no meio educacional, como também, conscientizado para

que possa ser conciliado nas práticas cotidianas da aprendizagem.
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Dessa  forma,  é  essencial  a  análise  de  que  um  projeto  dessa  natureza  se  encaixa

perfeitamente  no  âmbito  educacional,  tanto  para  professores  quanto  para  os  alunos

beneficiados. É possível perceber que as TICs têm grande potencial e perfil adaptativo, pois

como foi  visto no decorrer  do projeto,  tanto  alunos quanto  professores  têm flexibilidade,

aceitação e acessibilidade destas ferramentas.  As mesmas,  apresentam um grande impacto

social  e  técnico  de  maneira  positiva,  concluindo  assim  que  a  proposta  tem  caráter

evolucionário, visto que o aprendizado e o ato de lecionar melhoraram de forma considerável

na escola referida.

Portanto,  pôde-se  concluir  que  as  TICs  são  úteis  e  que  podem  ser  aplicados  no

processo ensino-aprendizagem de discentes e também possui adaptabilidade de utilização aos

docentes.  Além disso,  é  possível  perceber  que  a  aplicação  de  TICs  no ambiente  escolar,

atingiu resultados adequados com a proposta aplicada, uma vez que os propósitos decorrentes

do projeto foram notórios. Esse projeto, por si só, já é um indicador de que, tanto os alunos

como os professores, necessitam de maiores esclarecimentos acerca das TICs e que projetos

como este necessitam ser progressivamente mais presentes.
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