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                                                      RESUMO   

   

   

          A tecnologia se tornou uma ferramenta muito importante no processo educativo, 

sua utilização deve ser consciente e planejada, as concepções de educação e 

aprendizagem ao longo do tempo são influenciadas diretamente pelas mudanças 

sociais, por isso essa integração se tornou inevitável. O percurso histórico do 

desenvolvimento das tecnologias impôs inúmeros desafios a sociedade, como por 

exemplo as transformações das relações do homem com o mundo e o outro. Tais 

transformações são influências notórias no contexto escolar. Atualmente o intenso uso 

das tecnologias da comunicação e informação por educando e professores é uma 

realidade que exige um melhor preparo das escolas. A formação contínua do docente 

é fundamental nesse processo de entendimento das tecnologias como instrumentos 

educacionais, que devem estar alinhados ao cenário social. A inserção dessas novas 

tecnologias no contexto escolar é um caminho em direção a dinâmica de um ensino 

inovador.   

                       

PALAVRAS-CHAVE:  Novas;  tecnologias;  Educação;  Influências;  

Contexto; Escolar.   
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ABSTRACT   

  

         Technology has become a very important tool in the educational process, its use 

must be conscious and planned, conceptions of education and learning over time are 

directly influenced by social changes, so this integration has become inevitable. The 

historical course of the development of technologies has imposed numerous 

challenges on society, such as the transformations of man's relations with the world 

and the other. Such transformations are notorious influences in the school context. 

Currently the intense use of communication and information technologies by educators 

and teachers is a reality that requires better preparation of schools. Continuing teacher 

training is fundamental in this process of understanding technologies as educational 

tools, which must be aligned with the social scene. The insertion of these new 

technologies in the school context is a path towards the dynamics of innovative 

teaching.   

        

                

   Key-words: New; Technologies ; Education ; Influences ; School ;Context.   
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 INTRODUÇÃO      

    

           A tecnologia possui um papel muito importante para a educação nos dias de 

hoje, pois possibilita a interação entre as partes desse processo, professor/aluno, 

aluno/professor, fazendo com que a informação aconteça de forma rápida, pesquisas 

analises desenvolvimentos podem ser feitas simultaneamente a qualquer hora sendo 

papel da escola introduzir esses avanços em sala de aula, de forma a integrar essas 

ferramentas a construção do conhecimento.   

           Muitas crianças do ensino Fundamental possuem celulares, tabletes, o que na 

maioria das vezes atrapalhava o ensino devido aos alunos se dispersarem e não focar 

na aula pela utilização irregular dessas tecnologias. Dessa forma seria possível 

introduzir aplicativos educacionais gratuitos como ferramentas pedagógicas para 

desenvolver essas aulas, esses avanços tecnológicos permitem ao educando 

restabelecer sua relação com o mundo e com outro. Tendo em vista que as 

tecnologias procuram transpor as necessidades humanas promovendo o conforto e 

novas formas de enfrentamento dos obstáculos que se interpõe a vida como um todo 

a comunicação se apresenta como a mais impactada por esse avanço.   

          Justificando a importância da necessidade de se pontuar novos conceitos e 

pesquisas que atrelam os temas educação e tecnologia e por se tratar de um assunto 

atual, percebe-se que novas tecnologias estão sendo inseridas em sociedade e 

especificamente em sala de aula   , por isso a importância de se refletir sobre a relação 

educador tecnologia e educando por sua vez sendo cada vez mais comum ,pois a 

maior parte das crianças, possuem tabletes, celulares, computadores, internet. A 

metodologia descreveu as proposições que privilegiam conceitos contextualizados a 

inserção das novas tecnologias na escola. Visou distinguir e eleger livros de autores 

em que os conceitos convergem nas proposições enfatizadas por esta pesquisa 

Bibliográfica identificou o modo como as novas tecnologias da comunicação 

transformam o contexto escolar   contudo, é uma pesquisa básica, que objetiva gerar 

novos conhecimentos, úteis as análises dos fatores que alicerçam a educação de um 

modo geral apontando como as escolas e seus agentes se posicionam nesse 

processo de transformação. Na relação dialética presentes nas interações humanas, 

nos aspectos sociais, nos processos de ensino/aprendizagem e na aquisição e 

transmissão de informação e de conhecimento.   
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         A tecnologia em sala de aula tem o papel de facilitar o processo de 

aprendizagem, ser mais uma das ferramentas educacionais existentes em sala de 

aula ,porém é necessário que os educadores saibam manuseá-las sendo aplicadas 

juntamente com as atividades práticas já existentes ,não deve substituir atividades 

motoras ,mas sim ajudar a pratica, em uma era globalizada o papel da escola é 

introduzir essas novas tecnologias em sala de aula para motivar os alunos no 

processo de aprendizagem ,e de forma consciente mostrar que a tecnologia pode     

ajudar na socialização do educando ,mostrando a sua importância em sala de aula,   

nesse contexto é possível fazer a pergunta: Como utilizar novas tecnologias como 

ferramenta didática, sem trazer impactos negativos ao educando?    

    

 OBJETIVO : 

           OBJETIVO GERAL  

   

• Descrever uma análise reflexiva do modo como as escolas podem se posicionar 
frente aos avanços das novas tecnologias.   
   

    

           OBJETIVO ESPECÍFICO  

. Demonstrar como as novas tecnologias influenciaram e modificaram o contexto 

social e escolar, moldando os processos comunicativos, os comportamentos e as 

relações de valores.   

    

• Discutir as dificuldades e desafios decorrentes deste processo de inovação 

tecnológica, principalmente no contexto escolar.   

   

.  Entender sobre as concepções e propostas que julgam estabelecer formas mais 

relevantes e mais adequadas na integração das diversas tecnologias da informação.   
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1. TECNOLOGIAS E SUAS RELAÇÕES DE VALORES NO CONTEXTO 

ESCOLAR   

  

As novas tecnologias influenciaram as mudanças no panorama a escola, 

como uma das bases sociais onde se evidenciam e se alteram os aspectos de uma 

sociedade, percebendo que as relações tecnológicas externas refletem na sala de 

aula ,pois a formação do homem está atrelada a sua própria evolução, em todo o seu 

ciclo vital, isso se difere nos diversos aspetos do ser humano como: cognitivo, social, 

afetivo e motor.   

          O desenvolvimento está interligado tanto aos processos de formação biológicos 

e genéticos, quanto ao meio que está vinculado. Em seu conceito, Vygotsky (1988) 

considerou o homem dentro do contexto social, com uma abordagem orientada para 

perceber os processos de desenvolvimento humano enfatizando as dimensões sócias 

históricas e interação com o outro, ressaltando em sua abordagem que as 

características e atitudes individuais estão impregnadas de trocas com o coletivo, ou 

seja, o que tomamos por individual de certa forma foi construído a partir de sua relação 

com o outro . É um processo dinâmico e contínuo no qual a estrutura hereditária do 

organismo interage com o meio externo de modo a reconstituir-se ,ela é a essência 

do funcionamento intelectual e biológico.   

         Busca ser um movimento de equilíbrio contínuo entre a assimilação e a 

acomodação, que são processos distintos, porém indissociáveis que compõem a 

adaptação, processo este que se refere ao restabelecimento de equilíbrio, 

modificando o meio e é também modificado por ele. A adaptação intelectual constitui-

se então em um "equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador e uma 

acomodação complementar”, caracterizando o processo de construção do 

conhecimento cognitivo em quatro estágios desenvolvimento, a saber: sensório motor; 

pré-operatório; operatório-concreto ;inteligência ,operatório-formal, segundo Piaget 

(1978; 1990).   

  

         O aspecto psicossocial é representado por tudo aquilo que o indivíduo 

aprende por transmissão, a partir do outro ser humano. Assim, o ser humano 

é fruto das relações sociais, pois vive em um processo constante de 

transformação de seu ciclo vital, por meio de interações que exerce com 

família, amigos, trabalho e a escola, sendo influenciado também pelos 

aspectos culturais e físico da sociedade onde ele esta inserido [...]   
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         De acordo com as concepções de Piaget, fica claro que o indivíduo nasce com 

suas atribuições culturais, genéticas biológicas e físicas diferentes, seu convívio com 

a sociedade vai lhe atribuindo novas experiências e aprendizagens. O cenário da 

social influencia diretamente na formação do homem, pois em convivência com a 

sociedade e suas instituições (igreja, ambiente familiar, escola, trabalho) lhe permite 

atribuir novos valores, atitudes e pensamentos, sendo também é este um ser 

individual com características próprias e diferenças, biológicas, físicas, emocional, 

temperamento. Segundo Vygotsky (1991, p. 101)   

   

   
[...] aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 

mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 

outra forma, seriam impossíveis de acontecer. O aprendizado é um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas.   

   

   

          Partindo desse ponto de vista sobre a formação do indivíduo, as mudanças 

tecnológicas evidenciadas recentemente, tem repercutido nos indivíduos, impondo 

novas maneiras de agir tanto nas relações sociais como na relação com o ambiente, 

essa denominada era digital trouxe a escola não somente o dever de adaptar as novas 

demandas, como o de formar cidadãos críticos e inovadores. Atualmente alunos 

chegam à escola com novas expectativas, devido à variedade e a facilidade na 

obtenção informação e de acesso a recursos tecnológicos, e dessa forma se 

desmotivam ao deparar com uma escola centrada em métodos e hábitos antigos. De 

acordo com Kenski (2007, p. 125):    

  

  

[...] O desafio é inventar e descobrir usos criativos da tecnologia educacional 

que inspirem professores e alunos a gostar de aprender. A proposta é ampliar 

o sentido de educar e reinventar a função da escola, abrindo suas portas para 

novos projetos e oportunidades, partindo de uma aprendizagem colaborativa.   

   

   

         Através da concepção Kenski (2007,p.125): aprendizagem mediada pelas novas 

tecnologias traz imensas mudanças no processo de aquisição do conhecimento, como 

também na formação e no desenvolvimento dos indivíduos ,sendo possível qualificar 

este uso como um grande apoio a educação, e conclui que a escola, enquanto 

instituição social é convocada a entender as mudanças sofridas na sociedade ,que 
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deve tornar possível conhecer e lidar com um mundo considerando as diferentes 

realidades rompendo os paradigmas. Tendo como base as colocações anteriores, o 

desenvolvimento integral do homem se faz na sua interação com aquilo que o cerca, 

ou seja, família, trabalho, escola, todo o contexto social, em decorrência do que vive, 

adquire novos conhecimento e experiências, formando seus modos de ser, pensar e 

agir. Segundo a autora Maria Luiza Belloni (2005, p. 78), há uma urgência em 

considerar que:   

    O impacto do avanço tecnológico (entendido como um processo social) 

sobre processos e instituições sociais (educação, comunicação, trabalho, 

lazer, relações pessoais e familiares, cultura, imaginário e identidades, etc.) 

tem sido muito forte embora percebido de modos diversos e estudados a 

partir de diferentes abordagens.   
  

  

          A maior parte das pessoas tem seus tabletes, celulares, computadores, internet. 

Estamos em uma época onde estar fora da tecnologia é estar fora do mundo. Com 

essas transformações, as crianças também estando dentro desse novo contexto 

social, e passam a maior parte de seu tempo tendo um contato maior com as novas 

tecnologias, e modificando o comportamento e os hábitos infantis. Essas novas 

tecnologias transformaram a vida e o cotidiano das pessoas, tanto em seu meio de 

comunicação, como em todos os setores da sociedade. Observando por um ponto de 

vista, temos mais facilidades no acesso a informação, maiores variedades recursos, 

entre outros benefícios consideráveis a nossa vida. As novas tecnologias, podem ser 

grandes auxiliadores, mas por outro lado podem não ser tão benéficas quanto se 

fazem parecer. Não muito fora dessa realidade, temos a escola, onde também se 

repercute os impactos positivos e negativos desses avanços, definindo a importância 

da tecnologia pela significação que damos a elas na sociedade atual, onde tornou-se 

muito fácil interagirmos com o mundo da tecnologia, e acreditasse não ter tempo para 

focar no essencial e, portanto, sem tempo para ler e compreender com profundidade 

o mundo que nos cerca, bem como as relações humanas que estão se 

desenvolvendo. De acordo com Lévy Pierre (1993, p. 95) as tecnologias devem ser 

encaradas como um elemento condicionante, um meio, e não como elemento 

determinante da evolução geral da civilização.    

         É preciso compreender e refletir se a tecnologia está sendo utilizada de uma 

forma equivocada, sem que haja uma ampla compreensão da real capacidade de seu 

uso. Atualmente o diálogo entre as pessoas está sendo priorizado muito mais pelas 

redes sociais do que presencial. A dependência de tais aparelhos condiciona a pensar 
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realmente o quanto sua falta estabelece a sensação de incompletude, e o quanto isso 

é real para o indivíduo. Cabe ressaltar que muitos jovens e crianças estão vivendo 

nesse mundo, nessa cultura, absorvendo tudo que está sendo produzido, construindo 

suas histórias de vidas, e levando para o âmbito escolar todo esse contexto. Os 

avanços tecnológicos trouxeram grandes facilidades e benefícios para o mundo 

moderno, mas também trouxeram novas preocupações e alimentaram antigos 

problemas, considerando que as influencias das novas tecnologias da informação são 

apenas positivas, ou negativas para as diferentes áreas da atuação humana, 

mantendo uma visão reducionista sobre os fatos. Tanto, fica claro as inúmeras 

possibilidades que tais tecnologias, principalmente as da comunicação e da 

informação, trazem ao cotidiano, quanto seus riscos aos indivíduos e a sociedade. .  

Kenski (2008, p. 45) destaca:   

  

     Não só o computador e a internet como outros recursos que foram 

introduzidos na prática do docente em sala de aula, movimentaram a 

educação e provocaram novas mediações entre a abordagem do professor, 

o entendimento do docente e o conhecimento veiculado.   
  

    

         Dentre as inúmeras vantagens que as novas tecnologias apresentam para a 

sociedade atual, podemos listar a facilidade na comunicação, agilidade na aquisição 

das informações, comodidade, interatividade, entre muitos outros. Importa aqui, 

ressaltar alguns dos que mais transformaram as relações sociais e influenciaram no 

contexto escolar, com mais eficiência e dinamismo, invadem as nossas vidas, 

ampliam a nossa memória, garantem novas possibilidades de bem-estar e fragilizam 

as capacidades naturais do ser humano”. Pontos como: velocidade, criatividade e 

conforto, destacam-se com o aumento da eficiência tecnológica, e logo, proporcionam 

trabalhos mais eficazes, criativos e dinâmicos. Levando esse conceito para a 

produção industrial, a tecnologia possibilita a criação de produtos de forma ágil e com 

padrão de qualidade otimizado.    

         Os diversos sistemas operacionais aparatos e mecanismos (celulares, 

computadores portáteis, tablets), remetem a sensação de que o mundo na conjuntura 

atual, não seria capaz de se organizar e existir sem o uso dessas tecnologias, a cada 

novidade apresentada o indivíduo é convidado a migrar para um mundo vasto de 

informações. O principal elemento desse benefício é facilidade de comunicação das 

pessoas de lugares diferentes e assuntos diversificados.    
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         Outro benefício, que convém ressaltar, levando também em consideração a Inter   

conectividade, sendo possível avançar rapidamente as trocas de experiências, as 

pesquisas que permitem os esclarecimentos de dúvidas e na forma como possibilita 

inferir resultados, para as práticas educativas, cada vez mais, coloca-se a questão da 

implementação de cursos presenciais com virtuais ou semi- presenciais oferecendo a 

oportunidade de se compartilhar ideias ,pensamentos e até mesmo tirar duvidas com 

tutores e outros alunos. Conforme Kenski (2007), estes recursos se fazem presentes 

em diversos momentos do processo pedagógico, desde a elaboração da proposta 

curricular, o planejamento das disciplinas e avaliação para verificar se os alunos 

assimilaram o esperado oferecendo uma aplicabilidade dinâmica.   

         Em razão de se entender como objetivo educacional, a formação para a 

sociedade, cabe colocar outro benefício, como o aumento nas oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento profissional na perspectiva da construção do 

conhecimento. A virtualização do ambiente de aprendizagem vem agregar a educação 

maiores probabilidades de um ensino dinâmico, rápido e objetivo entre seus 

participantes, afirmando que a escola, entendida no papel do professor e sua 

competência, deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o 

pensamento. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das 

aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, 

a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem.   

         Pontua-se aqui, que os aspectos citados à cima, também podem inferir pontos 

negativos, conforme a perspectiva adotada, tais aspectos impõe a educação, uma 

constante analise sobre como perceber e potencializar o uso das tecnologias 

aprimorando-as para o avanço educacional. Em face disso, muitos entraves que se 

impõem a sociedade atual devem ser percebidos, refletidos e superados no âmbito 

escolar.   

   

         A percepção que atualmente se faz da realidade, é a das possibilidades fáceis 

de se atingir objetivos, sem a preocupação com o empenho necessário para alcançá-

lo, se deparar com as dificuldades que a sociedade moderna impõe, muitos indivíduos 

recorrem as novas tecnologias como meio para minimizar tais dificuldades, sendo 

possível destacar sedentarismo como um dos pontos negativos percebidos pelo 

avanço tecnológico, no qual percebe-se que muitas pessoas passam demasiadas 

horas na frente de um aparelho tecnológico. Tal hábito, impacta na rotina de vida, que 
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além de afetar a comunicação interpessoal presencial, também implica nas 

responsabilidades que devem ser assumidas com o trabalho e o estudo, alterando 

também as atividades relacionadas a saúde e lazer. Em geral, temos uma grande 

gama de informação e de recursos para acessá-la, mas em uma sociedade que 

carece cada vez mais de discernimento para poder usá-lo. Assim, pelas 

considerações analisadas a sociedade atual tem um amplo acesso às informações, 

mas em geral não são efetivamente significativas na vida de cada indivíduo. Observar 

os impactos tecnológicos na sociedade, remete a aspectos relativamente importantes 

na compreensão de como estes modificam os contextos.   

Como afirma Libâneo (1986, p. 25):   

  
     Pois é o professor, embora não seja o único, o principal direcionador do 

processo de ensino, não na perspectiva da escola tradicional que centraliza 

tudo na sua figura, mas na compreensão de que ele dispõe dos 

conhecimentos sistematizados e pode, dessa maneira, contribuir para que o 

aluno domine os conteúdos indispensáveis à conquista de sua cidadania.   
   

    

   Além, das questões tratadas à cima, inúmeras outras se apresentam para a 

escola como a valorização da produção humana, direitos autorais, o consumismo 

exagerado, substituição da mão de obra, “lixos eletrônicos”. Há muitos outros 

elementos que também auxiliam na caracterização da chamada era digital 

Independentemente do termo ou concepção adotada, algumas questões, devem ser 

levadas em conta pois influenciam diretamente os valores de uma sociedade escolar.   
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      2. VANTAGENS E DESAFIOS DA TECNOLOGIA NO CONTEXTO ESCOLAR   

  

         O crescimento das novas tecnologias ,trouxe grandes vantagens e  facilidades  

para o mundo moderno, mas também trouxeram novas preocupações e alimentaram 

antigos problemas, como elaborar uma metodologia eficaz para a inserção dessas 

novas tecnologias para que seja consolidado é preciso ter alguns  cuidados, a fim de 

que essa inserção se confirme de maneira positiva, pois a introdução das novas 

tecnologias não pode se restringirem apenas a utilização de alguns equipamentos, 

uma vez que o uso sem nenhum preparo do docente poderá complicar o processo de 

ensino aprendizagem.   

         Diante de tanta tecnologia, ao professor caberá adaptar-se a essa realidade 

devendo então ampliar metodologia diversificando o uso das ferramentas disponíveis. 

Para o docente é necessário entender que deve orientar esse aluno quanto a 

utilização das novas tecnologias de maneira colaborativa.  Atualizar e inovar, é 

imprescindível nesse processo de mudança, e para isso é preciso que seja e esteja 

motivado. A escola por sua vez também precisa estar motivada, dando condições 

reais para que seus profissionais realizem um trabalho diferenciado. Com base nessa 

necessidade, Moran destaca:    

   
     O que deve ter uma sala de aula para uma educação de qualidade? 

Precisa fundamentalmente de professores bem preparados, motivados e bem 

remunerados e com formação pedagógica atualizada. Isto é incontestável. 

(MORAN, 2004, p.15)   

.  

           Por essa afirmação, tais condições não condizem com a maioria da realidade 

vivenciada atualmente pelos professores, pois em algumas escolas é exigido a 

inovação, a mudança, porém muitas das vezes não proporcionam meios reais para 

seu corpo docente alcançá-la. Atualmente a falta de recursos tem sido muito grande 

não são todas as escolas que possibilitam o mesmo, sendo a escola pública ou até 

mesmo privada. Muitas delas fazem com que os usos dos aparelhos tecnológicos 

sejam proibidos. Obviamente cabe ao professor uma mudança de postura, procurando 

organizar atividades que levam em consideração as novas tecnologias, e que 

contribuam no processo de ensino aprendizagem.  Usar, assim as ferramentas 

disponíveis no contexto social atual, implica não somente em um professor que oriente 

o aluno quanto a utilização das tecnologias de uma maneira contextualizada e 
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colaborativa, mas também a disponibilidade de tais recursos. Assim como afirma 

Kenski (2007, p. 16).  

     Podemos também ver a relação entre educação e tecnologia de outro 

ângulo, o da socialização da inovação. Para ser assumida e utilizada pela 

demais pessoa, além do seu criador, a nova descoberta precisa ser ensinada. 

A forma de utilização de alguma inovação seja ela do novo tipo de processo, 

produto, serviço ou comportamento, precisa ser informada e aprendida  
  

  

         A escola necessita, através da pratica docente ampliar a capacidade de propor 

novas atividades usufruindo plenamente das novas tecnologias. Tais atividades 

exigem do professor um preparo e uma motivação, um profissional empenhado em 

proporcionar conhecimentos através das novas tecnologias, tanto no aspecto 

individual quanto no aspecto coletivo de seu trabalho. Na verdade, não é apenas um 

desafio, e sim situação real para profissionais que vislumbram verdadeiramente uma 

educação no futuro, como afirma Kenski (1998,p. 61),    

   

      O estilo digital engendra, obrigatoriamente, não apenas o uso de novos 

equipamentos para a produção e apreensão de conhecimento, mas também 

novos comportamentos de aprendizagem, novas racionalidades, novos 

estímulos perceptivos. Seu rápido alastramento e multiplicação, em novos 

produtos e em novas áreas, obrigam-nos a não mais ignorar, sua presença e 

importância  
  

         Nos últimos tempos muito se tem falado sobre as novas tecnologias e da grande 

importância no âmbito escolar.  Também se fala de uma possível melhoria em relação 

a forma de ensino, devido a todas essas questões havendo opiniões diferentes alguns 

autores defendem a inserção das novas tecnologias. Muitos deles ressaltam que elas 

precisam ser bem exploradas, mostrando para os alunos que as novas tecnologias 

estão em nosso meio e oferecem significativas contribuições em diversos aspectos, 

mas é essencial utilizá-las de forma coerente no ensino.  Segundo Pierre Lévy (1999 

p. 28),    

 [...], quando os "impactos" são negativos, seria preciso na verdade incriminar 

a organização do trabalho ou as relações de dominação, ou ainda a 

indesvendável complexidade dos fenômenos sociais. Da mesma forma, 

quando os "impactos" são tidos como positivos, evidentemente a técnica não 

é a responsável pelo sucesso, mas sim aqueles que conceberam, 

executaram e usaram determinados instrumentos.  

  

       

Considerar que as influencias das novas tecnologias da informação são apenas 

positivas, ou negativas para as diferentes áreas da atuação humana, seria manter 
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uma visão reducionista sobre os fatos. Tanto, fica claro as inúmeras possibilidades 

que tais tecnologias, principalmente as da comunicação e da informação, trazem ao 

cotidiano, quanto seus riscos aos indivíduos e a sociedade,uma mudança de 

paradigmas educacionais, se faz principalmente através das reflexões acerca de 

como a efetivação dos processos convergem para o setor educacional. Dentre as 

inúmeras vantagens que as novas tecnologias apresentam para a educação, 

podemos listar a facilidade na comunicação, agilidade na aquisição das informações, 

comodidade, interatividade, entre muitos outros. Importa aqui, ressaltar alguns dos 

que mais transformaram as relações sociais e influenciaram no contexto escolar.   

     A tecnologia, conforme Kenski (2007, p.19), “invadem as nossas vidas, ampliam 

a nossa memória, garantem novas possibilidades de bem-estar e fragilizam as 

capacidades naturais do ser humano”. Pontos como: velocidade, criatividade e 

conforto, destacam-se com o aumento da eficiência tecnológica, e logo, proporcionam 

trabalhos mais eficazes, criativos e dinâmicos. Levando esse conceito para a 

produção industrial, a tecnologia possibilita a criação de produtos de forma ágil e com 

padrão de qualidade otimizado.    

     Os diversos sistemas operacionais aparatos e mecanismos (celulares, 

computadores portáteis, tablets), remetem a sensação de que o mundo na conjuntura 

atual, não seria capaz de se organizar e existir sem o uso dessas tecnologias. A cada 

novidade apresentada o indivíduo é convidado a migrar para um mundo vasto de 

informações. O principal elemento desse benefício é facilidade de comunicação das 

pessoas de lugares diferentes e assuntos diversificados. Dessa forma, disseminação 

das informações e acontecimentos acontece em tempo real, disponíveis a um número 

considerado de pessoas, fato nunca antes vivenciado na história da humanidade. 

Dessa forma Moran coloca (2010, p. 04)  

  

    A concepção de ensino e aprendizagem revela-se na prática de sala de 

aula e na forma como professores e alunos utilizam os recursos tecnológicos 

disponíveis. A presença dos recursos tecnológicos na sala de aula não 

garante mudanças na forma de ensinar e aprender. A tecnologia deve servir 

para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de 

conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte de 

alunos e professores.  

  

Outro benefício, que convém ressaltar, levando também em consideração a 

interconectividade, trocas de experiências, as pesquisas que permitem os 

esclarecimentos de dúvidas e na forma como possibilita inferir resultados. Para as 
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práticas educativas, cada vez mais, coloca-se a questão da implementação de cursos 

presenciais com virtuais, ou seja, uma parte dos cursos presenciais será feita 

virtualmente, ou uma parte dos cursos a distância será feita de forma presencial ou 

virtual-presencial, vendo-nos e ouvindo-nos, intercalando períodos de pesquisa 

individual com outros de pesquisa e comunicação conjunta. Alguns cursos poderemos 

fazê-los sozinhos, com a orientação virtual de um tutor, e em outros será importante 

compartilhar vivências, experiências, ideias. Assim Moran (2002, p. 39) destaca:   

  

     A sala de aula tradicional é o lócus da homogeneização. É sempre 

disposta da mesma forma, tendo a mesma metodologia para pessoas 

diferentes entre si, realizando as mesmas atividades ao mesmo tempo, a 

mesma prova. A Educação à Distância, vem romper com esse paradigma 

através da web.   

             

         Em razão de se entender como objetivo educacional, a formação para a 

sociedade, cabe colocar outro benefício, como o aumento nas oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento profissional na perspectiva da construção do 

conhecimento. A virtualização do ambiente de aprendizagem vem agregar a educação 

maiores probabilidades de um ensino dinâmico, rápido e objetivo entre seus 

participantes, afirmando uma escola, entendida no papel do professor e sua 

competência, deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o 

pensamento. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das 

aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, 

a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem. Assim como no 

concomitante à formação do trabalhador em educação, GADOTTI (2000, p. 251), 

descreve: "Hoje, o importante na formação do trabalhador (também do trabalhador em 

educação) é saber trabalhar coletivamente, ter iniciativa, gostar do risco, ter intuição, 

saber comunicar-se, saber resolver conflitos, ter estabilidade emocional".   

          Pontua-se aqui, que os aspectos citados à cima, também podem inferir pontos 

negativos, conforme a perspectiva adotada. Tais aspectos impõe a educação, uma 

constante analise sobre como perceber e potencializar o uso das tecnologias 

aprimorando-as para o avanço educacional.    

   Em face disso, muitos entraves que se impõem a sociedade atual devem ser 

percebidos, refletidos e superados no âmbito escolar. A percepção que atualmente se 

faz da realidade, é a das possibilidades fáceis de se atingir objetivos, sem a 

preocupação com o empenho necessário para alcançá-lo. Ao se deparar com as 
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dificuldades que a sociedade moderna impõe, muitos indivíduos recorrem as novas 

tecnologias como meio para minimizar tais dificuldades, podemos destacar o 

sedentarismo como um dos pontos negativos percebidos pelo avanço tecnológico, no 

qual percebe-se que muitas pessoas passam demasiadas horas na frente de um 

aparelho tecnológico. Tal hábito, impacta na rotina de vida, que além de afetar a 

comunicação interpessoal presencial, também implica nas responsabilidades que 

devem ser assumidas com o trabalho e o estudo, alterando também as atividades 

relacionadas a saúde e lazer. Kenski (2008, p. 45) destaca:  

  

    Não só o computador e a internet como outros recursos que foram 

introduzidos na prática do docente em sala de aula, movimentaram a 

educação e provocaram novas mediações entre a abordagem do professor, 

o entendimento do docente e o conhecimento veiculado  
  

  

         Em geral, temos uma grande gama de informação e de recursos para acessála, 

mas em uma sociedade que carece cada vez mais de discernimento para poder usá-

lo. Assim, pelas considerações de Kenski (2007), a sociedade atual tem um amplo 

acesso às informações, mas em geral não são efetivamente significativas na vida de 

cada indivíduo.   

     Observar os impactos tecnológicos na sociedade, remete a aspectos 

relativamente importantes na compreensão de como estes modificam os contextos. 

Além, das questões tratadas à cima, inúmeras outras se apresentam para a escola 

como a valorização da produção humana, direitos autorais, o consumismo exagerado, 

substituição da mão de obra, “lixos eletrônicos”. Há muitos outros elementos que 

também auxiliam na caracterização da chamada era digital.   

Independentemente do termo ou concepção adotada, algumas questões, devem ser 

levadas em conta.  Segundo Vygotsky (1991, p. 101)  

  

[...] aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 

mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 

outra forma, seriam impossíveis de acontecer. O aprendizado é um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas.  
  

         Educação e tecnologias são indissociáveis, a relação entre ambos se encontram 

no ângulo da socialização da inovação. Cada nova descoberta precisa ser ensinada, 

informada e aprendida. Novas aprendizagens, reorientam todos os processos de 

descobertas, relações, valores e comportamentos.    
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         As tecnologias não podem ser entendidas apenas como um auxiliar do homem, 

pois estas fazem parte de um processo que se iniciou ao mesmo tempo em que o 

homem existe. Portanto, as novas tecnologias da comunicação e da informação, são 

mais que auxiliares do processo educativo.   

         As tecnologias como suporte educacional e pedagógico precisam ser 

diligentemente planejadas e controladas, exigências e oportunidades relacionadas às 

tecnologias são constantes em nosso dia a dia, com isso, é essencial pensar em meios 

de desenvolver nas escolas as habilidades que as crianças precisarão para enfrentar 

o século XXI, como pensamento crítico, capacidade para resolver problemas e tomar 

decisões, boa comunicação e disposição para o trabalho colaborativo.            As 

influências das novas tecnologias no comportamento de crianças e adultos é um fato 

inegável, principalmente para a escola. Em face dos que se presencia atualmente no 

âmbito escolar, tanto o educador quanto o educando são claramente influenciados 

pelas novas tecnologias, o educando tem um amplo acesso a informação, manipula 

diferentes ferramentas tecnológicas com agilidade e desenvoltura, o professor otimiza 

suas funções e sua formação, mas o quanto a escola pode com isso afirmar que de 

fato há potencializarão do conhecimento,      observando tais aspectos, e estando a 

escola em contato direto ou indireto, intenso ou não com as novas tecnologias, pode 

ser dizer que tudo que fizermos para inovar na educação nos tempos de hoje será 

pouco”, já que muitos daqueles à quem se destina o processo educativo, domina 

essas novas ferramentas tecnológicas mesmo antes de saberem ler e escrever, 

fazendo com que a responsabilidade do educando em conhecer essas ferramentas 

seja ainda maior  , Segundo Libâneo (2002, p. 28), no mínimo:  

[...] uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, 

competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, 

domínio da linguagem informacional, saber usar meios de comunicação e 

articular as aulas com as mídias e multimídias  
  

  

         Sendo   importante ressaltar que um dos maiores desafios é o preparo dos 

educadores frente a essas tecnologias   ,ou seja  a entrave centra-se no fato, de que 

alunos e professores, dispõe com facilidade dessas novas tecnologias em seu 

cotidiano fora da escola. No entanto, ambos se deparam com inúmeras dificuldades 

para usá-las no processo de ensino/aprendizagem. Isso, notoriamente, interfere nos 

comportamentos e nos relacionamentos sociais que, por sua vez, incidem sobre a 

escola. Na maioria dos contextos escolares observados, as entidades percebem as 
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mudanças na forma como seus autores constroem e desenvolvem os seus modos de 

“ser, agir e pensar”, mas nem sempre, conseguem se posicionar como peça 

fundamental para o desenvolvimento social, e se torna uma mera expectadora da 

realidade.   
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3. METODOS ADEQUADOS PARA INTEGRAÇÃO TECNOLOGICA EM SALA DE 

AULA  

    

         A escolha de tais métodos passa pelo desenvolvimento do professor entendido 

como aquele que possui amplo conhecimento e que, portanto, o transmitia a seus 

alunos, em uma concepção de educação, sendo um mediador daquilo que se 

pretende ensinar. Nos dias de hoje, com as transformações do contexto social, e 

escolar diante das novas tecnologias, o professor não é mais visto como a única fonte 

que transmite o conhecimento. Porém ainda existe uma resistência na categoria em 

assumir que as possibilidades de aprendizagem atuais são inúmeras, e com isso se 

faz necessário a adoção de uma nova postura frente às mudanças que estão 

transformando a sociedade. D'Ambrósio, (2003, p. 60-61) coloca que:  

  

     De fato, muito se passa fora da escola e, como consequência disso, o 

professor repetidor, que vê sua missão [apenas] como ensinador do conteúdo 

disciplinar, tem seus dias contados. Ele será substituído por um vídeo ou por 

um CD-ROM, ou por alguma nova peça de tecnologia ainda em 

desenvolvimento [...] ele não terá condições de competir com seus "colegas 

eletrônicos" que desempenham tarefas de repetidores de conhecimento 

congelado [...] que fala e repete quantas vezes for necessário [...] como o 

hipertexto, [que] esclarece pontos que não foram bem entendidos, chegando 

a dialogar com o aprendente.  

  

         Nessa nova perspectiva entende-se que o docente inovador precisa ser um 

crítico, um articulador, e principalmente se relacionar com seu aluno, se posicionando 

como aquele que oferece a abertura de novos caminhos, que busca conhecimento e 

incentiva o seu educando a investir na busca do seu, que entende e faz seu educando 

entender que ele é o agente transformador da sociedade, e que, portanto, peça 

principal e fundamental de sua aprendizagem. Dentro desse paradigma, o que vemos 

é que o aluno ainda é visto como aquele que em sala de aula deve somente escrever, 

ler, escutar, concordar, e não como aquele que toma uma postura mais atuante, um 

crítico, um pesquisador, capaz de produzir seu próprio conhecimento, e não apenas  

“recebê-lo”, e o professor é o agente facilitador nesse processo. Diferentemente do 

que pensa Kenski (1998, p. 61), para a autora  

 

O estilo digital engendra, obrigatoriamente, não apenas o uso de novos 

equipamentos para a produção e apreensão de conhecimento, mas também 

novos comportamentos de aprendizagem, novas racionalidades, novos 

estímulos perceptivos. Seu rápido alastramento e multiplicação, em novos 

produtos e em novas áreas, obrigam-nos a não mais ignorar, sua presença e 

importância  
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          É prescindível uma mudança de perspectiva e cultura pedagógica, a 

implantação se inicia e continua com a criação de uma infra instrutora tecnológica 

e de um programa de utilização em que os professores recebam treinamentos 

operacionais, bem capacitados metodologicamente e filosoficamente para a 

utilização dessas novas tecnologias na sua prática pedagógica. De acordo com 

Kenski (2007, p. 125):    

   
[...] O desafio é inventar e descobrir usos criativos da tecnologia educacional 

que inspirem professores e alunos a gostar de aprender. A proposta é ampliar 

o sentido de educar e reinventar a função da escola, abrindo suas portas para 

novos projetos e oportunidades, partindo de uma aprendizagem colaborativa.   
   

   

         O fato é que boas experiências educacionais com o uso das novas tecnologias 

dependem de estratégias que superem o pragmatismo e sejam capazes de construir 

novas culturas de aprendizagem.    

         Os recursos tecnológicos auxiliam significativamente no processo de ensino 

aprendizagem, alterando a função do aluno, que acaba se tornando sujeito da própria 

formação, frente à diferenciação e riqueza dos novos espaços de conhecimento dos 

quais deverá participar. É possível observar que o envolvimento de alunos com 

dificuldades de concentração em atividades e projetos onde a tecnologia se faz 

presente, contribui para uma melhor de concentração, pois sentem-se motivados e 

interessados, assim o processo de ensino aprendizagem é facilitado.    

         Para que esses se tornem parte da vida escolar é indispensável que professores 

e alunos o utilizem de modo correto, e um item fundamental é a capacitação e 

atualização dos professores, incorporando-os no currículo escolar, e não o 

enxergando apenas como um instrumento ou acessório secundário. Praticamente 

todas as atividades da gestão escolar, desde a parte administrativa à parte funcional 

são executadas por meio de programas instalados nos computadores. Todo 

conhecimento pressupõe uma série de ações, e todo indivíduo deve atuar sobre o 

objeto do conhecimento para que se torne possível reconstruí-lo e até mesmo buscar 

um novo significado.   

         Conforme Kenski (2007), estes recursos se fazem presentes em diversos 

momentos do processo pedagógico, desde a elaboração da proposta curricular, o 

planejamento das disciplinas e avaliação para verificar se os alunos assimilaram o 

esperado. Um pequeno exemplo disso é o ensino de disciplinas baseadas 



      26  

  

exclusivamente nos livros didáticos e na pronúncia da professora, em aulas 

expositivas. Com a possibilidade de diálogos, conversas e trocas interativas entre 

alunos, o uso de vídeo, DVD’s, retroprojetores, computadores por exemplo, esse 

ensino será muito mais diferenciado, do que se fosse realizado com apoio docente 

apenas.   

          Implantar laboratórios de informática nas escolas não é suficiente para a 

educação no Brasil de um salto na qualidade, é necessário que todos os membros do 

ambiente escolar inclusive os pais tenham seu papel redesenhado. O fato é que  a 

introdução da informática na educação requer uma proposta de alteração na postura 

pedagógica. O computador é um recurso que possibilita a aprendizagem, porém, é 

necessário repensar a questão da organização da escola, inclusive da preparação do 

professor para realizar um trabalho diversificado com o objetivo de promover o 

conhecimento do aluno. Os docentes precisam estar habilitados para desenvolver 

atividades computadorizadas com seus alunos, tendo em vista a importância de definir 

as estratégias de ensino que utilizarão, conhecer as restrições que o recurso 

apresenta, e ter os objetivos bem definidos, a fim de que sejam alcançados. Outro 

aspecto a salientar na abordagem que apregoa um ensino inovador é o papel do 

professor. Em uma sala de aula sua conduta deve incentivar e instigar seus alunos a 

desejar um ensino inovador. Deve prezar progressivamente por práticas pedagógicas 

menos engessadas e mais próximas da realidade dos alunos. Conforme Moran (2003) 

a o professor precisa estar dispostos a explorar esse conhecimento, permitindo e 

criando novas formas de ensinar e aprender.   

  

Quando esses conteúdos que são trabalhados na construção do 

conhecimento são atribuídos a necessidade de aprender para podermos 

utilizá-los quando nos traz vantagens e significados. Segundo o mesmo autor 

“aprendemos pelo interesse, pela necessidade”. (MORAN, 2008, p. 23)    

   

Uma gama de recursos e novas maneiras de aprender existem para serem 

usados e realizados, no entanto alguns podem ser delimitados como sugestão para 

serem conhecidos e utilizados por professores junto com seus alunos como; utilizar 

editores de textos, explorar potencialidades didáticas dos programas em relação aos 

objetivos do ensino, comunicar-se à distância por meio de telemática, utilizar 

ferramentas multimídias no ensino.   
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O processo educacional atual permite uma ampla possibilidade na busca de 

conhecimentos que se faz por meios tecnológicos, sua utilização na educação é 

propagada principalmente devido a este fácil acesso, que auxilia alunos e professores 

a ter contato com novidades e a aprender de diferentes maneiras.  Dessa forma 

depende principalmente de novos olhares sobre como o uso dessas tecnologias são 

benéficos para a formação do indivíduo. É na figura do professor, o mediador diário 

de conhecimento na sala de aula, que esse processo pode se intensificar, mas 

também deve ser fortalecido por políticas públicas de desenvolvimento reais que 

forneçam recursos a estas escolas públicas, bem como treinamento, capacitação para 

que os usem de maneira correta e produtiva.    

         Outro passo importante na implementação de um programa de novas 

tecnologias na escola é a investigação. É primordial pensar nas vantagens e desafios 

de um ambiente de aprendizagem digital. Considerar cuidadosamente o investimento 

que a escola faz em novas tecnologias, são medidas que cabem a gestão. É 

fundamental que exista uma conscientização sobre as possibilidades que o acesso às 

novas tecnologias de informações e comunicação representa no contexto escolar, 

concretiza com o domínio que o indivíduo faz das capacidades de manter-se 

atualizado, não somente sobre o saber específico, mas também sobre as respectivas 

tecnologias de acesso aos centros de conhecimento. Tais argumentos conferem à 

gestão a viabilização dessas capacidades a serem desenvolvidas tanto em 

professores e alunos. Segundo Kenski, (2007), é preciso que os seres humanos se 

adaptem a complexidade que os avanços tecnológicos impõem a todos, no intuito de 

acompanhar o movimento constante do mundo. Eis um grande desafio para a 

educação: “adaptar-se aos avanços tecnológicos e orientar o caminho de todos para 

o domínio e a apropriação critica desses novos meios”. Essas novas perspectivas para 

a educação requerem dos gestores e professores, segundo Libâneo (2002, p.   

28), no mínimo:   
[...] uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, 

competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, 

domínio da linguagem informacional, saber usar meios de comunicação e 

articular as aulas com as mídias e multimídias.   

   

meio do diálogo, da conscientização, em que indivíduos aprendem juntos, numa 

relação dinâmica, na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta a teoria, num 

processo de constante aperfeiçoamento. A gestão deve promover a formação de 

professores, realizando encontros pontuais com partilhas de experiências, a fim de 
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conhecer as dificuldades e limitações dos mesmos, visando despertar no corpo 

docente um profundo encanto com as possibilidades que as novas tecnologias 

oferecem à sua prática.   

  

          Muitas escolas que investiram e modernizaram tanto a prática pedagógica 

quanto os processos administrativos descobriram que é possível realizar as mesmas 

tarefas que antes, com um esforço bem menor e, além disso, observaram que as 

novas tecnologias também criaram novas possibilidades que não existiriam sem elas 

Segundo (KENSKI, 2007, p. 46).   

  

Portanto, não basta assimilar informática, Internet e outras tecnologias do 

conhecimento; as novas tecnologias trazem transformações nas formas de 

trabalhar o conhecimento exigindo trazendo por sua vez, novas formas de 

trabalhar o conhecimento e exigindo novas formas de organização do tempo, 

do espaço, das relações internas da escola. (KENSKI, 2007, p. 46).  

.   

          O conteúdo é importante, mas não é suficiente, ou seja, é preciso valer-se dele 

para favorecer a construção de novas habilidades e competências. Sendo assim, 

podemos dizer que o trabalho está se modificando e, portanto, requer novos modos 

de atuação. Neste contexto, o acompanhamento do profissional de tecnologia inicia-

se no momento de construção dos planejamentos de sala de aula, em que a inserção 

das novas práticas pedagógicas poderá ser discutida com os professores. No 

momento de planejamento, podemos repensar uma investigação e traçar algumas 

estratégias de modo a possibilitar a efetiva aprendizagem dos alunos. Cabe ao 

professor colocar os alunos diante de situações variadas para que eles próprios 

busquem soluções e construam seu conhecimento. Piaget (1978;1990), observa que 

o desenvolvimento mental da criança passa por diversas fases, as quais devem 

corresponder ao ensino de determinados conteúdo.    

         O professor necessita entender que o apoio tecnológico auxilia não somente na 

organização como também no teor da sua prática docente. É indispensável uma 

reflexão sobre a forma que a tecnologia será aplicada e como as atividades se 

desenvolverão, garantindo o sucesso durante a execução do planejamento, mas para 

isso é essencial que sua formação tenha um caráter de desenvolvimento contínuo, 

privilegiando intercâmbios cumulativos de dados e informações sobre o mundo 

tecnológico, podendo cada docente encontrar sua forma mais adequada de integrar 

as várias tecnologias e os muitos procedimentos metodológicos. Mas também, é 
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importante que amplie, que aprenda a dominar as formas de comunicação. É 

fundamental que os professores se ajustem, às diferentes tecnologias de informação 

e de comunicação, buscando principalmente a qualificação profissional, afinal falar em 

qualificação sem assimilação das novas tecnologias é impossível no contexto atual. 

Por essa perspectiva, na trajetória de sua capacitação o professor ampliará o 

entendimento de sua função como mediador da aprendizagem. Tudo isso exige uma 

pedagogia muito flexível, integradora e experimental. Estamos aprendendo a 

desenvolver propostas pedagógicas diferentes para situações de aprendizagem 

diferentes. Nesse sentido, fica evidente a necessidade de que o professor esteja 

aberto às possibilidades que as novas tecnologias lhe propiciam, se conscientizando 

que não há respostas prontas e engajando-se na implementação de um ensino 

realmente inovador.   
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

         Nos dias atuais as novas tecnologias são uma realidade que proporcionam 

inúmeros benefícios. Quando interligadas a escola possibilita aos alunos novas 

formas de aprender e desenvolver. Além de auxiliar no ensino, é imprescindível na 

formação do indivíduo contemporâneo. Percebe-se que não basta apenas ter os 

recursos tecnológicos de última geração, se não houver também a preocupação com 

uma capacitação eficiente para os professores. Unir esforços entre os educadores, 

alunos e especialistas entorno das novas tecnologias exige uma formação contínua 

de seus profissionais para que venham desempenhar seu papel frente às novas 

demandas sociais que as tecnologias atuais impõem a seus indivíduos.   

         As vantagens para a inserção das novas tecnologias são notáveis em todas as 

áreas, inclusive no âmbito escolar onde os tais recursos devem ser bem empregados 

e utilizados, pois a educação é a base para a formação dos cidadãos.   

Para isso, é necessário ressaltar que o professor saiba direcionar as novas 

tecnologias da comunicação e informação, devendo entendê-la como uma aliada, que 

está presente no processo de ensino aprendizagem. Outro ponto a ser considerado é 

a reorganização dos processos sociais que se constituíram ao longo da história, 

levando a uma constante evolução em que o protagonista é o ser humano e não a 

máquina. A tecnologia sempre existiu e continuará existindo, e deve ser amplamente 

utilizada pelos profissionais da educação.   

         Não podemos esquecer que as crianças chegam à escola, impregnadas de 

tecnologia, porém ao adentrar o espaço escolar, o ambiente nem sempre se mostra 

atrativo, em geral os recursos tecnológicos disponíveis a elas não refletem o contexto 

social em que estão inseridas.  Acompanhar tais mudanças é de extrema importância 

tanto para professores quanto para alunos. As novas tecnologias exigem de todos 

novos hábitos, uma nova dimensão de conhecimento se coloca a nossa frente. 

Atualmente é quase impossível não se relacionar com os avanços tecnológicos que 

estão presentes em uma sociedade cada vez mais informatizada. As novas 

tecnologias não trazem soluções definitivas para a educação, mas são novos 

instrumentos que abrem possibilidades para novos direcionamentos.   

          Sendo assim, é possível enfatizar  que o uso das novas tecnologias está além 

da velocidade e da eficiência com que podemos realizar ações nos diversos 

segmentos de nossa vida. As novas tecnologias abrem um caminho para a análise e 

revisão das práticas pedagógicas, da construção, reconstrução e desconstrução dos 
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paradigmas educacionais. A sala de aula é um reflexo de uma sociedade 

individualista, imediatista e consumista, influenciada pelo excesso de inovações 

tecnológicas, que muitas vezes alienam e inviabilizam o pensamento crítico. É 

essencial que o educador promova novos conhecimentos, para que o uso da 

tecnologia seja capaz de formar pessoas mais comprometidas e interessadas bem 

estar social. A pesquisa apresentou proposições que privilegiam conceitos 

contextualizados a inserção das novas tecnologias na escola ,visando distinguir e 

eleger livros de autores em que os conceitos convergem nas proposições enfatizadas 

em cada etapa  .As leituras e releituras, permitiram melhor estruturar o tema, que 

segue delimitado, na identificação do modo como as novas tecnologias da 

comunicação transformam o contexto escolar e na identificação de possíveis 

caminhos. Essa pesquisa se estabelece em tópicos e subtópicos relacionados tanto 

ao problema, quanto suas hipóteses de solução.   

 Quanto aos rumos pretendidos, a estruturação das proposições, reflexões e 

constatações se referem ao contexto escolar atual, cabe destacar que o tema se 

contextualizou com o percurso para concretiza-lo. Na elaboração do presente 

trabalho, as novas ferramentas tecnológicas da informação, possibilitaram otimizar e 

estruturar a pesquisa, por meio de livros e artigos virtuais, comunicação e troca de 

informações via e-mail, celular, entre outros.   

          Por tanto uma pesquisa de caráter exploratório, e visou proporcionar maior 

familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito na construção das hipóteses. 

Aborda diferentes autores, observando a relevância de suas concepções no processo 

educativo atual. A pesquisa bibliográfica se apresentou como melhor alternativa a 

esse objetivo, uma vez que é fundamental a qualquer trabalho acadêmico. O conteúdo 

apresentado no presente trabalho, está embasado por proposições já publicadas, de 

autores com extenso e reconhecido conhecimento do tema proposto. Contudo, é uma 

pesquisa básica, que objetiva gerar novos conhecimentos, úteis as análises dos 

fatores que alicerçam a educação de um modo geral, englobando verdades e 

interesses universais .Em tempo, esta pesquisa apresenta como as escolas e seus 

agentes se posicionam nesse processo de transformação. Na relação dialética 

presentes nas interações humanas, nos aspectos sociais, nos processos de 

ensino/aprendizagem e na aquisição e transmissão de informação e de conhecimento. 

Enfim, elucidar como alunos, professores, gestores e famílias são elementos 
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indispensáveis para o entendimento das influências das novas tecnologias da 

comunicação dentro do contexto escolar.       

         É   possível analisar  que as   escolas utilizam as novas tecnologias da 

comunicação no processo educativo. Visto que tais tecnologias se encontram tão 

difundidas no contexto social dos seus educandos, que cada vez mais, se apropriam 

delas e as tomam como ferramentas indispensáveis nas suas relações sociais e 

educacionais.  

          A fim de que essa inserção se confirme de maneira positiva essa pesquisa 

identificou que é   imprescindível a renovação da escola frente a seus métodos, 

teorias, recursos e posturas, observado que estes advêm de outros e contextos 

sociais e históricos. Investir em inovação também é essencial na implantação e 

estruturação das novas tecnologias no âmbito escolar; sendo primordial mudar a 

forma como os professores se relacionam com seus alunos, pois nesse novo contexto 

o diálogo é fundamental para o alinhamento com as novas demandas sociais. Essa 

mudança de paradigmas propõe novas situações educacionais, e demonstram para 

professores e alunos que a escola não pode e não deve ser entendida como o único 

lugar onde se aprende, pois, a formação docente é indiscutivelmente necessária para 

um novo posicionamento frente às novas tecnologias da comunicação e informação. 

O professor é o elo que viabiliza esse processo, pois é através de sua pratica que se 

consolidam os parâmetros para uma educação inovadora frente as novas tecnologias 

como instrumento educacional, e não apenas como ferramenta metodológica. A 

gestão tem sua responsabilidade quanto ao emprego eficiente e satisfatório dos 

recursos tecnológicos e das propostas educacionais.  
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