
 

 

 

                                                                

 
 

  AS CONTRIBUIÇÕES
COMUNICAÇÃO

RESUMO  

É inegável que a evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) 
transformou substancialmente diversos segmentos sociais, educacionais e econômicos, 
promovendo avanços e desafios nesses ambientes. As
tecnológicas distintas de comunicar e informar mediante as funções de hardware, software e 
telecomunicações, que são aplicadas em várias áreas. No âmbito educacional, a UNESCO 
acredita que essas tecnologias podem contribuir com a 
educação, com a qualidade de ensino e aprendizagem e a elevação dos níveis dos 
mesmos, bem como com o desenvolvimento profissional de professores (UNESCO, 2009, 
2014). Para alguns pesquisadores, como Dias e Sampaio (2010), Qu
(2009), estes recursos aprimoram o processo de ensino e aprendizagem, promovem 
inovações na prática pedagógico, bem como influenciam transformações aceleradas na 
Educação. Partindo dessa premissa, o intitulado trabalho tem como intuito 
contribuições das Tecnologias da Informação e da Comunicação para o contexto 
educacional. A pesquisa é de cunho bibliográfica, tendo como embasamento teórico autores 
que discorrem sobre as TICs no contexto educacional. Para tanto, as font
foram extraídas de livros, artigos científicos e páginas de web sites, com o objetivo de 
compreender melhor o universo da pesquisa. Mediante as leituras realizadas, observa
que, com as novas tecnologias emerge um conjunto de fatores qu
educação contemporânea e de qualidade, os quais proporcionam novas concepções de 
ensino-aprendizagem, implementação de novos modelos educacionais, inclusão digital, 
promoção da educação digital, fomento ao ensino híbrido, auxílio a fo
continuada dos profissionais da educação, desenvolvimento de ambiente digitais e 
interativos de aprendizagem, entre outros. Com base nessas questões arroladas acima, 
pode-se inferir que o uso das TICs no sistema educacional vem colaborando
configuração da ação educativa, tanto no âmbito da educação básica quanto no âmbito da 
educação superior, embora, faz
campo de transformações, como a implementação de políticas pública
capacitação de professores para o manuseio destas ferramentas tecnológicas.    
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É inegável que a evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) 
transformou substancialmente diversos segmentos sociais, educacionais e econômicos, 
promovendo avanços e desafios nesses ambientes. As TICs referem
tecnológicas distintas de comunicar e informar mediante as funções de hardware, software e 
telecomunicações, que são aplicadas em várias áreas. No âmbito educacional, a UNESCO 
acredita que essas tecnologias podem contribuir com a paridade e acesso universal da 
educação, com a qualidade de ensino e aprendizagem e a elevação dos níveis dos 
mesmos, bem como com o desenvolvimento profissional de professores (UNESCO, 2009, 
2014). Para alguns pesquisadores, como Dias e Sampaio (2010), Quevedo e Crescitelli 
(2009), estes recursos aprimoram o processo de ensino e aprendizagem, promovem 
inovações na prática pedagógico, bem como influenciam transformações aceleradas na 
Educação. Partindo dessa premissa, o intitulado trabalho tem como intuito 
contribuições das Tecnologias da Informação e da Comunicação para o contexto 
educacional. A pesquisa é de cunho bibliográfica, tendo como embasamento teórico autores 
que discorrem sobre as TICs no contexto educacional. Para tanto, as font
foram extraídas de livros, artigos científicos e páginas de web sites, com o objetivo de 
compreender melhor o universo da pesquisa. Mediante as leituras realizadas, observa
que, com as novas tecnologias emerge um conjunto de fatores que contribuem para uma 
educação contemporânea e de qualidade, os quais proporcionam novas concepções de 

aprendizagem, implementação de novos modelos educacionais, inclusão digital, 
promoção da educação digital, fomento ao ensino híbrido, auxílio a fo
continuada dos profissionais da educação, desenvolvimento de ambiente digitais e 
interativos de aprendizagem, entre outros. Com base nessas questões arroladas acima, 

se inferir que o uso das TICs no sistema educacional vem colaborando
configuração da ação educativa, tanto no âmbito da educação básica quanto no âmbito da 
educação superior, embora, faz-se importante destacar que desafios também impactam este 
campo de transformações, como a implementação de políticas pública
capacitação de professores para o manuseio destas ferramentas tecnológicas.    
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É inegável que a evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) 
transformou substancialmente diversos segmentos sociais, educacionais e econômicos, 

TICs referem-se as formas 
tecnológicas distintas de comunicar e informar mediante as funções de hardware, software e 
telecomunicações, que são aplicadas em várias áreas. No âmbito educacional, a UNESCO 

paridade e acesso universal da 
educação, com a qualidade de ensino e aprendizagem e a elevação dos níveis dos 
mesmos, bem como com o desenvolvimento profissional de professores (UNESCO, 2009, 

evedo e Crescitelli 
(2009), estes recursos aprimoram o processo de ensino e aprendizagem, promovem 
inovações na prática pedagógico, bem como influenciam transformações aceleradas na 
Educação. Partindo dessa premissa, o intitulado trabalho tem como intuito refletir sobre as 
contribuições das Tecnologias da Informação e da Comunicação para o contexto 
educacional. A pesquisa é de cunho bibliográfica, tendo como embasamento teórico autores 
que discorrem sobre as TICs no contexto educacional. Para tanto, as fontes bibliográficas 
foram extraídas de livros, artigos científicos e páginas de web sites, com o objetivo de 
compreender melhor o universo da pesquisa. Mediante as leituras realizadas, observa-se 

e contribuem para uma 
educação contemporânea e de qualidade, os quais proporcionam novas concepções de 

aprendizagem, implementação de novos modelos educacionais, inclusão digital, 
promoção da educação digital, fomento ao ensino híbrido, auxílio a formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação, desenvolvimento de ambiente digitais e 
interativos de aprendizagem, entre outros. Com base nessas questões arroladas acima, 

se inferir que o uso das TICs no sistema educacional vem colaborando para uma nova 
configuração da ação educativa, tanto no âmbito da educação básica quanto no âmbito da 

se importante destacar que desafios também impactam este 
campo de transformações, como a implementação de políticas públicas voltadas a 
capacitação de professores para o manuseio destas ferramentas tecnológicas.     
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