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As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) são tecnologias e métodos para 

comunicar, surgidas no contexto da revolução informacional, também conhecida como 

revolução telemática, desenvolvida gradativamente desde a segunda metade da década de 1970 

e, principalmente, nos anos 1990. A pesquisa que tem como título Uso de Tecnologia de 

Comunicação e Informação por professores/as e alunos/as no contexto educativo foi baseada 

na observação do espaço escolar e nas discussões e posicionamentos de professores e alunos, a 

respeito do uso das tecnologias em suas aulas e nas formas em que elas interferem nos seus 

saberes e experiências. Possui como objetivo investigar de que maneira os mesmos elaboram 

as representações sociais sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) e se 

orientam o seu uso ou não na relação de ensino e aprendizagem. A abordagem metodológica é 

quanti- qualitativa, onde apreendeu as representações sociais de 50 (cinquenta) sujeitos de 

ambos os sexos, dentre 15 professores e 35 alunos. Os locus investigados foram 02 escolas, 

sendo 01 da rede privada e 01 da rede pública Federal, todas localizadas na cidade de 

Governador Mangabeira, Bahia. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: 

questionários, entrevista semiestruturada. O projeto teve inicio em junho de 2014 com prazo de 

execução de 12 meses e teve o período de conclusão prorrogado pela PROPRES para dezembro 

de 2015. Através dos resultados, observou-se que maioria dos entrevistados reconhece a 

importância da utilização das ferramentas tecnológicas como potencializadoras de suas práticas 

pedagógicas, justificando que elas já fazem parte de suas vidas, quer sejam como fonte de 

pesquisa ou como um veículo de articulação entre o conhecimento e a aprendizagem. 
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