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RESUMO 

 
O presente trabalho apresenta a temática da relevância das novas tecnologias nos 
anos iniciais do ensino fundamental l da escola municipal D. Pedro l em Itatiaia-ba. O 
mesmo objetivou analisar a relação entre as novas tecnologias e o processo 
educativo, estudando as dificuldades e concepções dos professores, sobre o uso 
dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, em prol da qualidade. 
Assim, o presente trabalho teve como embasamento, além da pesquisa de campo, a 
pesquisa bibliográfica com autores como, por exemplo, Almeida (1988), Antonutti 
(2011), Boccato (2011) Chizzotti (2001), Ludke (1986), Helio (2012), dentre outros 
que estudam e pesquisam sobre a temática aqui abordada. Com base nas 
pesquisas, há necessidade de conscientização da importância do uso das novas 
tecnologias como ferramentas pedagógicas auxiliares, as mídias (internet, celular, 
tablet, computador, etc.) na educação dentro da sala de aula fortalecendo e 
motivando, além da inclusão digital, a aprendizagem e o desenvolvimento dos 
alunos. Evidenciou-se também que os professores reconhecem a relevância das 
tecnologias para o processo educativo, mas encontram dificuldades em relação à 
formação, qualificação e falta de recursos. Desta forma, as escolas juntamente com 
os professores devem buscar cursos de especialização e qualificação para estarem 
atualizados com relação às novas tecnologias em sala de aula, e com relação as 
suas disciplinas para melhor aplicar os conceitos ao dia-a-dia do aluno.  

 

Palavras-chave: Novas tecnologias; Educação; Aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the theme of the relevance of new technologies in the early 

years of elementary school 1 at D. Pedro 1 municipal school in Itatiaia-ba. It aimed to 

analyze the relationship between new technologies and the educational process, 

studying the difficulties and conceptions of teachers, about the use of these 

technologies in the teaching-learning process, in favor of quality. Thus, the present 

work was based, in addition to field research, on bibliographic research with authors 

such as, for example, Almeida (1988), Antonutti (2011), Boccato (2011) Chizzotti 

(2001), Ludke (1986), Helio (2012), among others who study and research on the 

theme addressed here. Based on research, there is a need to raise awareness of the 

importance of using new technologies as auxiliary pedagogical tools, the media 

(internet, cell phone, tablet, computer, etc.) in education within the classroom, 

strengthening and motivating, in addition to digital inclusion , student learning and 

development. It was also evident that teachers recognize the relevance of 

technologies to the educational process, but find difficulties in relation to training, 

qualification and lack of resources. In this way, schools together with teachers should 

seek specialization and qualification courses to be up-to-date on new technologies in 

the classroom, and on their subjects to better apply the concepts to the student's 

day-to-day. 

 

Keywords: New technologies; Education; Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo acadêmico apresenta uma breve discussão sobre a 

importância das novas Tecnologias nos anos Iniciais do Ensino Fundamental no 

processo educativo, através do tema “A importância das novas tecnologias nos anos 

iniciais do ensino fundamental da escola municipal D. Pedro I, Município de São 

José do Jacuípe – BA”. O interesse pelo tema se deu devido à participação na 

disciplina Estágio Supervisionado nessa mesma instituição de ensino, onde 

percebemos a importância de buscar novos recursos para dinamizar e motivar o 

processo educativo através da tecnologia.   

Na sociedade contemporânea as novas tecnologias vêem adquirindo um 

espaço cada vez mais amplo. Hoje, crianças, adolescentes e adultos já utilizam, com 

grande frequência, ferramentas e recursos tecnológicos, como, por exemplo, celular, 

tablet, computadores, entre outros.  

Entretanto, ainda há um déficit das instituições de ensino em relação ao uso 

desses recursos como auxiliares do processo de ensino-aprendizagem. Essas 

instituições precisam avançar no que se refere ao trabalho educativo por meio das 

novas tecnologias, tornando as salas de aula e a aquisição da aprendizagem mais 

interessante e atrativa para os estudantes. 

Visto que as novas tecnologias são importantes e oferecem significados para o 

processo de aprendizagem e aquisição do conhecimento dos alunos, este artigo tem 

como objetivo principal, investigar a importância do uso das novas tecnologias pelos 

professores, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, em prol da inclusão 

digital e de uma educação de qualidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental da 

Escola Municipal Dom Pedro I, em São José do Jacuípe-Ba. Com essa investigação 

buscou-se também objetivos específicos, analisar como os professores estão 

utilizando as novas tecnologias nas salas de aula; Identificar de que forma os 

professores reconhecem a relevância das novas tecnologias para facilitar a 

aprendizagem dos alunos no processo educativo; Compreender se o uso das novas 

tecnologias favorece a aprendizagem significativa dos alunos da escola D. Pedro I. 

Depois da implementação da Base Comum Nacional Comum Curricular – 

BNCC nas redes públicas e privadas de ensino, a cultura digital deve ser inserida 

nas instituições de ensino, incluindo às que atendem as séries iniciais do ensino 

fundamental, com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, a 
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comunicação e a relação entre conhecimento-aluno, aluno-aluno e alunos-professor, 

possibilitando assim, além da promoção da inclusão digital, aprendizagens 

significativas, metodologias ativas e mais engajamento dos alunos pelo seu próprio 

processo de construção de conhecimentos. Nesse momento, este trabalho 

acadêmico trás a seguinte problemática: qual a importância do uso das novas 

tecnologias pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola 

Dom Pedro? 

Para o desenvolvimento e apresentação deste trabalho, o mesmo foi dividido 

em três capítulos, além da analise de resultados e de uma breve conclusão sobre o 

tema deste trabalho. O primeiro aborda a influência das tecnologias na sociedade 

contemporânea. O segundo capítulo expõe as novas tecnologias no ambiente 

escolar. E o terceiro traz um diálogo sobre o corpo docente e os desafios com as 

tecnologias em sala de aula. Na sequência vem a metodologia usada para 

desenvolvimento deste trabalho, seguida da analise de dados e das considerações 

finais.  

Diante dos estudos, cabe aos educadores e profissionais da educação 

proporcionar e oferecerem à sua clientela uma educação contemporânea vinculada 

às novas tecnologias, contribuindo com conhecimentos e aprendizagens que 

possam auxiliar cada indivíduo dessa clientela no convívio ativo e crítico dessas 

tecnologias, utilizando-as em prol do seu desenvolvimento global, ou seja, do seu 

desenvolvimento social, psicológico, cognitivo e emocional. 

É notório a relevância do presente estudo para um novo olhar relacionado às 

novas tecnologias em sala de aula, proporcionando reflexão e informação sobre a 

contribuição dessas tecnologias para a melhoria e progresso da educação. 

É importante frizar que vários autores, como, Almeida (1988), Antonutti 

(2011), Boccato (2011), Chizzotti (2001) e Ludke (1986), dentre outros, embasaram 

e nortearam teoricamente o desenvolvimento deste trabalho, contribuindo para o 

diálogo e entendimento significativo sobre o uso e relevância das novas tecnologias 

e sua dimensão cognitiva para a educação.   
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2  A INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA  

 

É de fundamental importância relatar sobre as novas tecnologias ao longo dos 

tempos, como as mesmas influenciam nos dias atuais e como elas são utilizadas 

dentro do contexto social, possibilitando assim uma ampla visão das novas 

tecnologias.  

 
Uma das maiores conquistas da história da humanidade foi descobrir ao 
longo do tempo, diferentes formas de se comunicar e de transformar 
conhecimento. O homem sempre esteve em constante evolução quando 
ainda moravam nas cavernas, os desenhos nas paredes era o recurso 
empregado para transmitir ideias, os desenhos os valores sociais daquele 
período. (ANTONIUTTI, 2011, p.23). 

 

Com o passar dos tempos o homem passou a buscar outras formas de 

comunicação, como a escrita, a qual foi à primeira tecnologia de pensamento e 

inteligência desenvolvida pelo homem e representou uma mudança do modo de 

desenvolver os seus conhecimentos. 

O surgimento e desenvolvimento das tecnologias proporcionaram ao homem 

facilidade e rapidez sobre a aquisição e compartilhamento de conhecimentos e 

informação. Assim, na sociedade contemporânea, é normal pensar o 

desenvolvimento econômico, cultural e social sempre atrelado à tecnologia. Pois, 

segundo a concepção de Silveira e Bazzo: 

A tecnologia tem se apresentado como o principal fator de progresso e de 
desenvolvimento. No paradigma econômico vigente, ela é assumida como 
um bem social e, juntamente com a ciência, é o meio para a agregação de 
valores aos mais diversos produtos, tornando-se a chave para a 
competitividade estratégica e para o desenvolvimento social e econômico de 
uma região. (SILVEIRO; BAZZO, 2009, p.682). 

 

Ainda assim poucos sabem que, as tecnologias são muito importantes em 

todas as áreas das nossas vidas, independente da escrita da linguagem oral, ela é 

desenvolvida para que os indivíduos possam pesquisar se comunicar, além de 

passar sua cultura para outros e também aprender sobre as diferentes culturas. Ou 

seja, os indivíduos dentro do contexto escolar se preparam para viver dentro da 

sociedade e se deparar com as mídias e vários tipos de tecnologias que foram 

criadas pelos homens. 

Na sociedade atual já é fácil perceber que uma boa parte da população possui 

seu próprio aparelho smartphone, adquirindo uma maior facilidade de se comunicar 
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e interagir através de ligações ou envio de mensagens utilizando aplicativo de 

internet, por exemplo, face, e-mail, whatsapp, instagram, entre outros. Nesse 

momento, observamos a influência das novas tecnologias, possibilitando alterações 

na forma de trabalhar, interagir e se comunicar das pessoas, pois se antes uma 

mensagem demorava semanas, ou até mesmo meses, para chegar a seu 

destinatário através de cartas em papel, na contemporaneidade temos a facilidade e 

a rapidez de enviar e receber mensagens, textos, vídeos e imagens proporcionadas 

pelas novas tecnologias. 

Como pode ser visto, os recursos tecnológicos estão muito presentes na 

sociedade contemporânea, fazendo, cada vez mais, parte do cotidiano das pessoas, 

principalmente, a partir dos avanços das tecnologias da informação e comunicação. 

Dentre desse contexto, a internet, segundo Kovel (1996), vem ocupando um papel 

de fundamental relevância. 

As novas tecnologias, em especial a Internet, permitem dar voz aquelas 
questões isoladas pela situação geográfica em que estão inseridos, ou que 
têm pouca representatividade no sistema educativo, podendo assim 
transmitir a todos as suas perspectivas e visões únicas do mundo. (KOVEL, 
1996 p.12). 

 

Junto às novas tecnologias surge a internet os sites, os e-mails, os blogs, redes 

de relacionamentos, sites de busca de conteúdo, um acesso infinito de informações 

levam os indivíduos a ficarem horas junto ao computador, tablet, notebook e 

smartphone com conteúdos, pesquisas e informações do seu interesse. As 

tecnologias fazem parte da vida das pessoas desde cedo até a velhice. Assim, 

desde criança essas pessoas já interagem e aprendem com os recursos 

tecnológicos, seja através do smartphone, da TV, do computador ou tablet. 

 

Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos os 
ramos do conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e estão 
a nossa disposição com uma velocidade nunca antes imaginada. A internet, 
os canais de televisão à cabo e aberta, os recursos de multimídia estão 
presentes e disponíveis na sociedade. (KALINKE, 1999, p.15). 

 

Os recursos tecnológicos estão, a todo momento, evoluindo e se 

transformando. As pessoas que não acompanham essa evolução tecnológica 

acabam se tornando ultrapassados e estagnados no tempo e na sociedade, sem 
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habilidades, desenvolvimento e conhecimentos adequados e relevantes para uma 

atuação pessoal e profissional eficaz. Ficam à margem da sociedade tecnológica. 

 
“As tecnologias e seus produtos não são bons nem maus em si mesmos, os 
problemas não estão na televisão, no computador, na internet, ou em 
quaisquer outra mídia, e sim nos processos humanos, que podem empregá-
los para a emancipação humana ou para a dominação. (SOUZA, 2010, p. 
32).” 

 

De acordo com a afirmação da autora acima, é possível perceber que os 

benefícios ou malefícios dos recursos tecnológicos vão depender da maneira como 

esses recursos são utilizados pelos seres humanos.   

Na sociedade, anterior ao surgimento e avanço das tecnologias, a produção e 

divulgação de informações e conhecimentos, com as novas tecnologias essa 

produção e divulgação ganham uma grande contribuição, influenciando 

significativamente, não apenas no crescimento científico, mas também no 

desenvolvimento econômico, cultural e social. Diante dessa afirmação, França 

(2010) coloca que a família, a escola e a sociedade necessitam compreender que: 

 
As mudanças ocorrem cada vez mais rápidas, aceleradas na constante 
transformação, evolução e expansão da informação e do conhecimento, 
interferindo e dimensionando diretamente nossa realidade atual e 
colaborando para a transformação e mesmo a melhoria das pessoas nas 
formas de se comunicar e de interagir com os meios e com o mundo, 
trazendo assim a curiosidade e a vontade de criar novos hábitos, de 
conviver, de se adaptar e de acompanhar esta evolução (FRANÇA, 2010, 
p.110). 

 

São inúmeras as tecnologias que são desenvolvidas e aperfeiçoadas com o 

decorrer do tempo e com a evolução da espécie humana. Esse desenvolvimento e 

aperfeiçoamento contribuem com o avanço do conhecimento e da comunicação do 

indivíduo dentro do contexto social, cultural e educativo em que ele vive. Dentro 

dessa perspectiva, Gadotti (2005) traz a seguinte afirmação: 

 

As novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento. Agora, além 
da escola, também a empresa, o espaço domiciliar e o espaço social 
tornaram-se educativos. Cada dia mais pessoas estudam em casa, pois 
podem de lá acessar o ciberespaço da formação e da aprendizagem à 
distancia, buscar fora, a informação disponível nas redes de computadores 
interligados serviços que respondem as suas demandas de conhecimentos. 
Por outro lado, a sociedade civil está se fortalecendo, não apenas como 
espaço de trabalho, mas como espaço de difusão e de reconstrução de 
conhecimento. (GADOTTI, 2005, p. 16). 
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Por meio da afirmação do autor acima, percebe-se que as tecnologias e a 

globalização vêm progredindo num ritmo acelerado, influenciando também nas 

transformações sociais, econômicas e culturais. Isso quer dizer que as novas 

tecnologias, ao mesmo tempo em que evolui, facilita a vida das pessoas no que se 

refere a busca por informações e oportunidade. Mas para isso essas pessoas 

precisam acompanhar essa evolução tornando-se aptas para viverem numa 

sociedade, cada vez mais, transformada pela tecnologia e seu processo de 

globalização.      

Sabemos que, atualmente as grandes transformações estão acontecendo, 

principalmente pelos avanços tecnológicos, pois cada dia é criado novos produtos, 

inúmeras descobertas, existem pessoas que conseguem lidar facilmente com as 

mudanças, principalmente jovens, adolescentes e crianças, algumas outras pessoas 

têm mais dificuldades nesse processo.  

 

2.1 AS NOVAS TECNOLOGIAS NO AMBIENTE ESCOLAR  

 
As novas tecnologias vêm ganhando um espaço importante na educação 

como ferramenta educativa que contribui para o progresso do processo de ensino-

aprendizagem. A grande evolução, globalização e socialização dos recursos 

tecnológicos na área da informação e comunicação vêm proporcionando às novas 

gerações um maior contato com esses recursos no seu dia a dia. Diante dessa 

realidade, a escola enquanto ambiente de formação cidadã não pode permanecer 

omissa a essa evolução. 

A evolução das TICs trouxe grandes benefícios ao homem, principalmente 
no que diz respeito à educação. Nessa área, foram inseridas novas 
tecnologias que proporcionaram o surgimento de meios e fins na criação, no 
compartilhamento e na busca por conhecimento. O fato marcante dos 
benefícios que essa evolução trouxe foram os computadores, hoje 
presentes na maioria das escolas brasileiras. ( citação zap). 

 

Como pode ser observado, as novas tecnologias aplicadas ao processo 

educativo de modo adequado e responsável trás benefícios relevantes tanto para a 

aprendizagem dos estudantes, como também para o trabalho dos professores. 

Assim, entre esses benefícios, possibilitados pelas novas tecnologias na educação, 

está o desenvolvimento de aulas mais atrativas, dinâmicas e produtivas que, por sua 
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vez, propiciam também o despertar da atenção, da motivação, da curiosidade e da 

atenção dos alunos. 

 
Tecnologias da informação e comunicação (TICs) podem ser definidas 
como o conjunto total de tecnologias que permitem a produção, o acesso e 
a propagação de informações, assim como tecnologias que permitem a 
comunicação entre pessoas. Com a evolução tecnológica, surgiram novas 
tecnologias, que se propagaram pelo mundo como formas de difusão de 
conhecimento e facilitaram a comunicação entre pessoas, 
independentemente de distancias geográficas. (RODRIGUES et al., 2014). 

 
 

As tecnologias, jogos, internet, celular, vídeos, animações, redes sociais, 

simuladores, hardware, software, entre outras, embora já tenham sido 

desvalorizadas ou excluídas do ambiente escolar, atualmente são consideradas 

como importantes aliadas do trabalho educativo escolar, contribuindo 

significativamente com sucesso dos educandos como protagonistas do seu próprio 

conhecimento, atraindo a atenção e o interesse dos mesmos.  

 
O grande marco para a educação foi a introdução dos microcomputadores 
em ambientes educacionais, possibilitando aos alunos mais uma alternativa 
na busca por conhecimento. Outro ponto importante foi a troca de 
informações culturais em ambientes educacionais. A introdução de 
computadores e internet nas escolas permitiu a comunicação e troca de 
informação entre estudantes do mundo inteiro. Essa propagação de 
conhecimento e cultura pode ser encontrada até nos lugares mais remotos 
do nosso país, onde, mesmo que a internet ainda seja de má qualidade, é 
possível observá-la. (BATISTA, 2016, p. 43). 

 
 
 

As novas tecnologias trouxeram um grande impacto sobre a Educação, criando 

novos modelos de aprendizado, propagação do conhecimento e principalmente 

novas relações entre professor e aluno. Existe hoje grande preocupação com a 

melhoria da escola, sobretudo, nos resultados de aprendizagem dos alunos. 

  
Desse modo, é de se esperar que a escola, tenha que “se reinventar”, se 
desejar sobreviver como instituição educacional. É essencial que o 
professor se aproprie de gama de saberem advindos com a presença das 
tecnologias digitais da informação e da comunicação para que estes 
possam ser sistematizadas em sua prática pedagógica. A aplicação e 
mediação que o docente faz em sua prática pedagógica do computador e 
das ferramentas multimídia em sala de aula, dependem, em parte, de como 
ele entende esse processo de transformação e de como ele se sente em 
relação a isso, se ele vê todo esse processo como algo benéfico, que pode 
ser favorável ao seu trabalho, ou se ele se sente ameaçado e acuado por 
essas mudanças. (SOUZA, et. al., 2011, p.20). 
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Sabemos que a internet também chega ao contexto tecnológico mostrando que 

ela e o computador são ferramentas importantes que professores e alunos podem 

utilizar e assim realizar várias atividades dentro do contexto escolar, que venha 

possibilitar oportunidades e assim se tornem mais questionadores ao buscar 

conhecimento através da internet. 

A sociedade está qualificada pela diversidade de linguagens, na busca das 

novas tecnologias e inserções das práticas de ensino que foca na melhoria e na 

qualidade da educação, visando explorar a aplicação de imagens, artes, 

movimentações, musicas, jogos, que possa criar um universo imaginário, real e 

significativo. 

Atualmente a tecnologia é muito importante para a educação, é um instrumento 

que proporciona ferramentas importantes e que fornece diversão, conhecimento, 

comodidade e entretenimento. Ou seja, as novas tecnologias se tornaram uma 

necessidade para a educação e qualquer setor da vida humana, devido a diversas 

transformações que estamos vivenciando. 

O uso de toda uma gama de ferramentas dentro do contexto de sala de aula 
objetiva aumentar a motivação, tanto de professores quanto de alunos, já 
que possibilita uma interação diferenciada, mais constante, na medida em 
que amplia as possibilidades de contato entre educandos e educadores, 
não mais restrito apenas ao ambiente escolar (TEIXEIRA, 2011, p. 161). 

 

Sendo assim, as escolas não podem continuar dispersas do processo de 

transformação e desenvolvimento tecnológico ou a mais nova realidade, pois, pode 

perder-se em meio a todo este processo de reestruturação educacional. contudo, 

trabalhar com as novas tecnologias de forma dinâmica e interativa requer muitas 

responsabilidades de aperfeiçoar as compreensões de alunos sobre o mundo 

natural e a cultural em que vivem. Dentro dessa perspectiva, Bortolini (2012), 

ressalta a seguinte afirmação sobre as novas tecnologias no ambiente escolar: 

 

É preciso, contudo, perceber a inserção dos recursos das tecnologias da 
informação e da comunicação na escola para além da inclusão digital, 
mediante a apropriação destes recursos enquanto instrumentos que 
estendem a capacidade humana de armazenar, resgatar, explorar e divulgar 
a informação. Neste contexto, a escola é desafiada a observar, reconhecer, 
apropriar-se e contribuir para com a consolidação de uma nova cultura de 
aprendizagem (BORTOLINI, 2012, p. 142). 
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 A escola como espaço de formação do conhecimento crítico e cientifico, 

necessita abrir as portas para esse novo paradigma dos avanços tecnológicos que 

se apresenta na sociedade, onde esse ambiente educativo encontra-se inserido. A 

partir desse momento, esse ambiente e seus profissionais precisam introduzir 

mudanças capazes de transformar e ressignificar seu trabalho formador. Pois, 

segundo Baladeli (2012), a escola não pode ficar presa a velhos paradigmas de 

educação que, na maioria das vezes não condizem com a realidade da sociedade 

onde esta instituição está inserida.  

 
Espaço para disseminação de conhecimento historicamente produzido 
representa a primeira esfera de contato entre o sujeito e esse conhecimento 
científico. Assim, recai sobre ela a emergência na adequação de 
paradigmas a fim de que possibilite a formação de sujeitos consoantes com 
a realidade de uma sociedade globalizada. Dito de outro modo, a escola, 
como espaço sui generis para de formação humana, não pode estar alheia 
aos acontecimentos e da realidade vivenciada na sociedade, isso porque 
ela própria compõe essa sociedade (BALADELI, 2012, p. 162). 

 

Segundo Venn e Vraking (2009) o processo educativo escolar tornou-se um 

trabalho desafiador, com as mudanças e avanços tecnológicos na vida dos alunos 

que, por sua vez, adquiriram mudaram uma nova forma de comportamento e de 

aprendizagem. Com base na afirmação desses autores, essa nova forma de 

comportamento e aprendizagem estabelece a necessidade de ruptura com o 

paradigma de ensino tradicionalista. 

“A escola deve oferecer aos seus alunos a possibilidade do uso dessas 
ferramentas tão presentes em nosso cotidiano, [...] não oferecer acesso a 
essa nova tecnologia é omitir o contexto histórico, sociocultural e econômico 
vivenciado pelos educadores e educandos. (TAJRA, 2001, p. 07).” 

 

Dentro desse contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, no ano de 2010, trouxe sua contribuição relacionada ao uso das tecnologias 

como ferramentas pedagógicas. Essas diretrizes buscavam garantir a presença das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no currículo escolar mesmo 

apenas por meio de uma perspectiva digital. Isso impulsionou a reflexão da presença 

das TICs em sala de aula, levantando questionamentos relacionados à qualificação 

e formação dos profissionais da educação na expectativa abaixo citada por Almeida 

(2012):  

Esses letramentos precisam ser trabalhados no campo educacional, para 
que educadores e alunos possam se familiarizar com os novos recursos 
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digitais e, assim, informar-se, comunicar-se e expressar-se usando as novas 
modalidades de comunicação, como: processador de texto, internet, web, e-
mail, bate-papo, lista de discussão, hipertexto, blog, vídeo blog. (ALMEIDA, 
2012, p.3). 

  

A afirmação, do autor acima, expõe que a relação entre ambiente escolar e as 

novas tecnologias, ainda precisa ser compreendida, aceita e valorizada nesse 

ambiente para ser trabalhada de forma adequada e eficaz. Se a escola não buscar 

se preparar e se adequar para atender toda essa demanda, vai se tornar estagnada 

no tempo e na sociedade tendo que competir com as tecnologias na vida dos 

estudantes, caso não agregue-as ao seu trabalho educativo. 

 

2.1.1 Corpo docente e os desafios com as tecnologias em sala de aula.  

 
Como pôde ser observado no capitulo anterior, embora as tecnologias sejam 

de extrema importância para a educação contemporânea é relevante frisar que as 

mesmas não substituem a função dos docentes no processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula.  Assim, é fundamental que esses profissionais 

saibam adequar e conduzir o uso dessas novas tecnologias, mídias, internet, jogos, 

celulares, sites, computadores e softwares, entre outras, a favor do progresso da 

educação.  

Nessa perspectiva, Batista (2016), destaca a seguinte afirmação sobre o 

papel do professor diante da inclusão das tecnologias em sala de aula como 

ferramentas educativas: 

   
Um aparelho de última geração não garante o aprendizado do estudante, o 
que torna essencial a figura do professor (a) nesse processo. Quando o 
equilíbrio é encontrado, o uso de equipamentos, softwares e mídias 
contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e auxiliam os 
professores a despertar a curiosidade dos estudantes. (BATISTA, p. 26, 
2016). 

  

Com o advento da globalização e avanço das tecnologias na sociedade 

contemporânea, o perfil dos alunos incluídos na mesma passa por mudanças. Nesse 

contexto, os mesmos apresentam uma maior tranqüilidade e adequabilidade em 

relação à inserção das tecnologias em sala de aula. Por outro lado, no que se refere 

ao corpo docente, seja por falta de motivação, de tempo ou preparação, muitos 

professores ainda passam por uma certa resistência para desenvolver um trabalho 

educativo inovador por meio das novas tecnologias. 
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Com as ferramentas, é possível que professores facilitem a absorção de 
conhecimentos, trabalhando diferentes competências e conteúdos. Isso 
ocorre desde a matemática básica à anatomia. Além de criar a possibilidade 
de planejar atividades educativas mais criativas e motivadoras. ( kkkk).  

 

Levando em consideração o parágrafo acima, a formação e preparação 

pedagógica dos professores se tornam, cada vez mais, de fundamental relevância 

para aprimorar e auxiliar o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula 

através das ferramentas educativas tecnológicas.  

O trabalho pedagógico de lecionar conteúdos didáticos apenas através da 

forma oral ou textual não é mais tão eficiente e atrativo, principalmente para quem 

aprende. Nesse sentido, mais uma vez, percebe-se a importância dos recursos 

tecnológicos em sala de aula, proporcionando e auxiliando o educador a 

desenvolver uma metodologia que possibilite trabalhar os conteúdos didáticos de 

forma atraente e interessantes para o aprendiz. 

  
Com relação ao panorama da educação atual a internet e a computação 
são as primeiras fontes tecnológicas utilizadas pelos professores para o 
bom desenvolvimento do conhecimento do aluno, o professor que não 
consegue lidar com essas duas tecnologias está fadado ao fracasso em sua 
sala de aula. (TAJRA, 1998 p.75). 

 

O professor como mediador e incentivador do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno necessita se adequar a essa nova proposta de ensino 

que se apresenta junto às novas tecnologias. A partir dessa adequação ele 

proporcionará também um espaço escolar inovador com novos paradigmas.  

Segundo Almeida (2000), “indiscutivelmente, é um beneficio para o estudante 

ter aulas com um professor que explore recursos tecnológicos”. Por isso, é 

fundamental despertar e preparar os professores para a utilização desses recursos 

para apoiar e auxiliar a prática pedagógica dos mesmos. 

 
Nós, educadores, temos de nos preparar e preparar nossos alunos para 
enfrentar exigências desta nova tecnologia, e de todas que estão a sua 
volta – A TV, o vídeo, a telefonia celular. A informática aplicada à educação 
tem dimensões mais profundas que não aparecem a primeira vista. 
(ALMEIDA, 2000, p.78). 

 

Nos dias atuais a educação tecnológica deve ser uma prática indispensável 

onde o professor deve ter as condições necessárias para passar esse conhecimento 

ao aluno. Pode se afirmar que atualmente os professores precisam se perceber 
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como mediadores de tecnologias com a necessidade de saber utilizar as novas 

tecnologias para utilizar dentro de sala de aula, pois os alunos estão, cada dia, mais 

modernos mais tecnológicos e os professores devem utilizar essas tecnologias 

dentro da sala de aula, criando metodologias inovadoras a favor de uma educação 

cidadã. Weinert (2011) destaca essa mesma perspectiva quando afirma que:  

 
No ambiente escolar, os objetivos se modificam. Já não é mais suficiente 
“ensinar por ensinar”. Sem metas a serem atingidas, a simples transmissão 
de informações não é válida se não agregar conhecimento. Considerando 
que as tecnologias são parte integrante do dia-a-dia das crianças e 
adolescentes, é responsabilidade dos gestores e professores, acolhê-las 
como aliadas em seu trabalho, utilizando-a como ferramenta para o 
processo de ensino e aprendizagem e também formando para o uso correto 
dessas tecnologias (Weinert, 2011, p. 53). 

 

Como pode ser observado, também cabe aos educadores o papel de 

conscientização dos alunos em relação ao uso das novas tecnologias, internet, 

mídias, sites, entre outras, educando e formando-os para evitar a utilização alienada 

das mesmas.  

Pois, as tecnologias em sala de aula não devem ser resumidas apenas à 

procura, impressão e entrega de conteúdos e trabalhos prontos e acabados. 

Inseridas no contexto escolar, as tecnologias como ferramentas pedagógicas deve 

proporcionar e estimular o desenvolvimento do senso crítico e da capacidade de 

refletir, explorar, armazenar, resgatar e divulgar informações, motivando e 

possibilitando aos alunos o acesso a leituras, descobertas, aquisição e partilha de 

novos conhecimentos. Reforçando a afirmação acima, Collelo (1995) destaca que: 

 
Independente da qualidade do material adotado pelo professor, é preciso 
considerar o uso que se faz dele: bons livros podem ser tragicamente 
aproveitados e obras de péssima qualidade podem ser compensadas pela 
genialidade de um grande mestre que sabe criar as melhores condições 
para a aprendizagem. (COLLELO, 1995, p. 100).  

 

 
Diante da concepção de Collelo sobre a atuação do educador, vale salientar a 

relevância desse profissional da educação saber utilizar as novas tecnologias em 

sala de aula, desenvolvendo uma boa prática para contribuir com o desenvolvimento 

dos educandos. É importante a compreensão que os recursos tecnológicos em sala 

de aula vêm pra somar com prática pedagógica do professor e não para competir 

com a mesma.    
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O livro “Tempo Digitais” deixa claro o avanço das novas tecnologias e a 

importância dos docentes se atualizarem para não ficarem para trás, ou seja, o autor 

deixa claro que nos dias atuais é preciso encarar os desafios e tentar dominar os 

recursos tecnológicos. Pois, assim como no livro, sabe-se que nos dias atuais ainda 

encontramos professores que encontram grandes dificuldades em alcançar seus 

alunos na modernidade das tecnologias. 

Levando em consideração também implantação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) nas redes públicas e privadas de ensino, a Cultura Digital deve 

ser inserida na prática educativa, com objetivo de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem, a comunicação e o relacionamento dos educandos, por meio da 

inserção de metodologias ativas na prática educativa, despertando mais interesse e 

engajamento dos alunos na vida escolar, além de promover a inclusão digital.  

Sendo assim, é fundamental a preparação e formação continuada de 

professores, proporcionando aos mesmos conhecimentos para trabalharem 

adequadamente com as novas tecnologias, propiciando assim um processo de 

ensino-aprendizagem que tenha um desenvolvimento significativo. Pois, as 

tecnologias em sala de aula devem ser utilizadas com cuidado e muita 

responsabilidade, principalmente quando os alunos são crianças e adolescentes. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do presente trabalho acadêmico se deu por meio de 

pesquisas bibliográficas, juntamente com uma pesquisa de campo para coleta de 

dados e informações relacionadas ao tema deste estudo “A importância das novas 

tecnologias na escola municipal D. Pedro l nos anos iniciais do ensino fundamental 

I”. Ambas pesquisas foram direcionadas para uma abordagem qualitativa com foco 

na relação entre educação e as novas tecnologias, buscando compreender as 

influências dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e analisar as 

dificuldades encontradas pelo corpo docente no trabalho educativo em sala de aula 

através das mesmas. 

De inicio foram realizados muitos estudos bibliográficos, isto porque o estudo 

teórico é fundamental para embasar, fundamentar e nortear o trabalho científico. 
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Essa revisão bibliográfica foi realizada em livros, artigos científicos, sites da internet 

entre outras fontes. Segundo BOCCATO, 2006, p. 266: 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipóteses) por 
meio de referenciais teóricos publicados, analisados e discutindo as várias 
contribuições científicas, este tipo de pesquisas trata subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
expectativa foi tratado o assunto apresentado na literatura cientifica. Para 
tanto é, de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
sistemático do processo da pesquisa, compreendendo desde a definição da 
temática passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 
forma de comunicação e divulgação. 

 

Essas literaturas bibliográficas foram necessárias para que pudéssemos partir 

para uma observação de modo remoto, devido à pandemia. Ou seja, foi 

desenvolvido uma abordagem qualitativa, assim o presente projeto teve como 

modalidade de pesquisa o método qualitativo, com uma abordagem que se centra 

no método de procedimento da pesquisa-ação. 

Abordagem qualitativa parte do fundamento de que há relação dinâmica 
entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 
objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 
significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 
(CHIZZOTTI, 2201, p 79). 

 

A pesquisa qualitativa ocupa um nível de realidade que não pode ou não deve 

ser quantificado, sendo assim, a pesquisa qualitativa, trabalha com diversos 

significados, aspirações, motivos, valores, crenças e atitudes, ou seja, com todos os 

seres humanos que fazem parte do contexto social, uma realidade compartilhada e 

vivida com outros semelhantes.  

Consiste em uma série de perguntas e questões, cuja forma, aberta ou 
fechada, configura tipos de coleta de dados qualitativos, respectivamente. O 
questionário pode ser dirigido ao entrevistado pelo entrevistador, de forma 
direta, ou preenchido pelo próprio entrevistado. (RIZZINI, 1999, p. 77). 

 

Contudo entende-se que, esse nível de realidade não é dispensável, precisa 

ser descrito e analisado pelo pesquisador, pois, a pesquisa qualitativa vem sendo 

usada no meio acadêmico, como uma nova visão de produção de conhecimento.  

Dessa forma, a pesquisa de campo foi realizada na escola municipal da rede 

pública de ensino, Escola Municipal Dom Pedro I, localizada no distrito de Itatiaia do 

município de São José do Jacuípe-Ba, através da observação desse espaço 

educativo e entrevista por meio de entrega de questionário com 08 questões abertas 
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e importantes sobre a relevância e obstáculos da inserção das tecnologias como 

ferramentas educativas no contexto escolar da sala de aula. Essa entrevista, por 

meio de questionário, foi entregue para 09 professores, dessa instituição educativa, 

que trabalham com a clientela do Ensino fundamental I matutino e vespertino, ou 

seja, do 1º ao 5º ano, para os mesmos responderem individualmente em casa e, em 

seguida, devolver. Porém, é bom salientar que dos 09 professores que receberam o 

questionário para entrevista, apenas 06 desses professores se comprometeram em 

responder as questões da entrevista e, em seguida, devolver.  

Todas as pessoas que participam da pesquisa são reconhecidas como 
sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para 
intervir nos problemas que identificam. Pressupõem-se, pois, que elas 
tenham um conhecimento prático, de senso comum e representações 
relativamente elaboradas que formam uma Concepção de vida e orientam 
as suas ações individuais. (CHIZZOTTI, 2201, p 83). 

Devido ao momento de pandemia que estamos passando foram realizadas 

diversas observações de modo remoto, por chamadas de vídeos, vídeos e 

entrevistas utilizando as novas tecnologias com o objetivo de verificar e analisar a 

forma que os professores estão aplicando e utilizando as tecnologias nesse período 

de aulas remotas.  

A técnica de observação da pesquisa de campo ajudou a recolher e registrar os 

fatos da realidade, os quais foram cruciais para coletar informações e novos dados.  

Relacionado ao tema deste trabalho. Segundo Ludke e André (1986, p. 26) por meio 

da observação conseguimos. 

Chegar mais perto da “perspectiva dos sujeitos”. Na medida em que o 
observador acompanha o foco a vivência, as experiências diárias dos 
sujeitos podem tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado 
que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. 
 

Com o desenvolvimento das pesquisas, mencionadas acima, foi possível 

observar os recursos tecnológicos disponíveis na instituição de ensino Dom Pedro I 

e conhecer e analisar a utilização desses recursos nesse contexto educacional 

citado, estudando as dificuldades encontradas pelos educadores do Ensino 

Fundamental I no contexto educacional.   
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Por meio da análise de questionário com os professores, analisamos as 

concepções e dificuldades dos professores em relação às novas tecnologias 

aplicadas no processo de ensino-aprendizagem do ambiente educativo da instituição 

de ensino público Escola Municipal Dom Pedro I.  

Com base nas respostas dos 06 professores entrevistados na primeira 

questão, podemos notar que os mesmos reconhecem a fundamental importância 

dos recursos tecnológicos em sala de aula, tornando as aulas e os conteúdos 

didáticos mais interessantes, além de possibilitar o contato com o meio digital e da 

informática.  

Podemos reforçar essa afirmação acima com algumas das respostas 

expressas pelos professores entrevistados ao responderem como eles utilizam os 

recursos tecnológicos em sala de aula. Assim, os mesmos colocaram que utiliza 

esses recursos da seguinte maneira: 

“De forma simples e interessante, pois tendem a cativar os alunos a torná-los 

mais interessados nos conteúdos das aulas e também dar noções de mundo da 

informática”.  

“A utilização é feita objetivando o melhor aproveitamento para o educando. 

Através do compartilhamento de textos, vídeos, áudios e imagens que são suportes 

para o debate em classe.” 

“Através de atividades que exigem pesquisas e o uso da internet ou vídeos e 

aplicativos onde os alunos possam interagir”. 

Com a entrevista, ficou claro também que embora, os professores tenham 

certo conhecimento da importância da utilização das tecnologias como ferramentas 

educativas auxiliarem em sala de aula, muitos apresentam algumas dificuldades em 

relação a essa utilização, principalmente quando o recurso tecnológico é mais 

avançado. Observamos essas dificuldades quando os professores foram 

questionados sobre o recurso tecnológico que os mesmos apresentam mais 

dificuldade em utilizar.  

Assim, entre as respostas dos professores que demonstram dificuldade em 

relação ao uso das tecnologias em sala de aula estão as seguintes dificuldades: 
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“Alguns aplicativos como google classrom, tabelas de planilhas e outros ... 

pois a tecnologia está cada vez mais avançada e não consigo acompanhá-la”. 

“O celular, por ser uma ferramenta muito utilizada para o acesso às redes 

sociais e jogos, existem uma resistências enorme para a administração dessa 

ferramenta”. 

“Classes virtuais, pois utilizo pouco”. 

 Quando questionados sobre como os recursos tecnológicos podem ajudar a 

desenvolver o conhecimento do aluno, todos os professores entrevistados 

expressaram saber a relevância desses recursos para o desenvolvimento dos alunos 

não só no ambiente educacional, mas também no contexto social e tecnológico onde 

os mesmos estão inseridos. Assim, podemos observar esse reconhecimento em 

algumas das respostas exposta abaixo e fornecidas pelos professores sobre o 

questionamento relacionado ao uso das tecnologias no desenvolvimento dos alunos:  

“É de grande importância para o desenvolvimento dos alunos, pois contribui 

muito para o enriquecimento, conhecimento e crescimento na vida dos alunos e no 

mundo tecnológico onde vivem”. 

“Os recursos tecnológicos em sala de aula ajudam no desenvolvimento do 
aluno, pois facilita a busca de inúmeras informações, aumenta o nível de 
conhecimento em várias áreas do conhecimento possibilitando o aluno 
desenvolver-se de forma crítica, criativa, autônoma e social”. 

 

“De forma rápida, o estudante tem em mãos todo o conhecimento científico e 

isso faz com que o educando se torne um cidadão crítico e politicamente educado”. 

 O uso das tecnologias como ferramentas educativas vem avançando, cada 

vez mais, na era digital em que estamos presenciando o grande avanço dos meios 

tecnológicos e, conseqüentemente, da informação e comunicação. Dentro desse 

contexto, essas ferramentas precisam ser percebidas pelos educadores como 

parceiras e não como concorrentes no trabalho educativo em sala de aula.  

 Com a resposta obtida na entrevista, por meio do questionamento sobre como 

você se sente com o uso das novas tecnologias como apoio pedagógico às 

atividades em sala de aula, os professores, apesar das dificuldades, deixam claro 

possuir essa percepção, citada no parágrafo acima, dessas tecnologias como 

grandes auxiliares que contribuem significativamente com processo de ensino-



 

25 
 

aprendizagem. Com isso, podemos notar esse tipo de percepção observando uma 

das respostas fornecida por uma professora:  

“Me sinto amparada e bem auxiliada com essas ferramentas tecnológicas, 

pois facilitam na preparação das aulas, pois ao usar uma atividade nós 
professores não precisamos nos preocuparmos para imprimir. A 
apresentação em slide, por exemplo, diminui a escrita  na lousa, entre 
outros”. 

 

 “Diante da necessidade atual é um privilégio muito grande fazer parte dessa 

geração e ver a educação quebrando paradigmas e chegando cada vez mais longe”. 

 
“O uso das tecnologias como apoio pedagógico facilita a criação e inovação 
das aulas colaborando para uma ação criativa de conhecimento numa visão 
crítica inovadora e participativa, bem como a interação entre professor x 
aluno, sociedade x mundo”. 

 

 
 Com essa afirmação a professora entrevistada, assim como os demais 

entrevistados, com respostas muito semelhantes, demonstram reconhecer a 

relevância dos recursos tecnológicos para contribuir com o trabalho pedagógico no 

ambiente educacional, facilitando e motivando tanto a ação do professor, como 

também a participação do estudante, seja fora ou dentro da sala de aula. 

   Ainda com relação à influência das novas tecnologias para a educação, ao 

serem questionados sobre contribuição que essas tecnologias trazem para a 

aprendizagem dos alunos, os professores apresentam consciência da importância 

dessas tecnologias para motivação da participação dos alunos como protagonistas 

do seu próprio processo de aprendizagem. Podemos identificar essa consciência 

nas seguintes respostas obtidas abaixo:  

“Além de auxiliar o professor melhorando o desempenho e práticas, os alunos 

exploram novas possibilidades de aprendizagem, sendo eles o autor dessas novas 

descobertas, o que torna muito atraente e interessante para eles.” 

“Com uma visão de futuro cada vez melhor, o avanço do desenvolvimento com 

eficácia e seres cada vez mais preparados para o mercado de trabalho que exige 

tanto”. 

“Torna a aprendizagem mais significativa”.   
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 Reconhecendo a importância das novas tecnologias para o processo 

educativo, as escolas enquanto instituição formadora de cidadãos críticos, aptos e 

qualificados para o mundo do trabalho, precisa investir em recursos tecnológicos em 

sala de aula para proporcionar esse tipo de formação, cada vez mais, necessária na 

sociedade contemporânea. Infelizmente, nem sempre, essa necessidade é 

reconhecida  

Essa falta de investimento, citada no parágrafo acima, também pode ser 

comprovada nas respostas obtidas dos professores entrevistados. Pois, ao serem 

questionados se a escola, onde trabalham, investe nos recursos tecnológicos, 

embora a maioria tenha respondido que sim, uma minoria respondeu que não, que o 

investimento é muito pouco. 

“Sim, esses recursos contribui para que os alunos sejam interativo e os 

alunos compreendam o conteúdo com mais facilidade”. 

“Sim, porém precisa pensar em uma escola nova com métodos inovadores 

compartilhando dos recursos já existentes e procurando introduzir mais para que 

tenhamos uma educação boa libertadora”.  

Investimento em tecnologia na educação não é mais visto como uma mera 
questão de modernidade e sim de necessidade quando usados de maneira 
correta. Porem, a escola onde trabalho conta apenas com um infocentro 
com poucos computadores, onde raramente estão aptos para serem usados 
pelos alunos, na maioria das vezes estão quebrados.         

 
 Quando questionados sobre o uso dos recursos tecnológicos como 

facilitadores também da comunicação entre o professor e o aluno, as respostas 

foram semelhantes, todos os professores concordaram que sim. Pois, além de 

contribuir com a construção do conhecimento as novas também tem sua relevância 

como facilitadora da comunicação entre o sujeito que ensina e o sujeito que 

aprende, melhorando a relação entre ambos. Assim, observamos essa afirmação na 

resposta de uma das professoras entrevistadas:  

“Sim. É um grande aliado no processo de ensino, computadores, data shows, 

vídeoaulas e outros... abrem uma gigantesca porta de possibilidades tanto para o 

aluno quanto para o professor.” 
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“Sim, o aluno de hoje tem muita facilidade e proximidade coma tecnologia e o 

professor pode se utilizar dela para se aproximar do aluno”.  

“Sim, o aluno pode interagir no campo educacional fora de sala de aula, 

possibilitando ao discente tirar dúvidas e facilitar sua aprendizagem”.  

 Ao serem questionados se consideram o uso de recursos tecnológicos 

importante para o ensino. Todos os professores concordaram que sim, considerando 

esses recursos de grande relevância para um melhor rendimento e qualidade do 

processo educacional. Podemos perceber a compreensão dessa relevância em 

algumas das respostas fornecidas pelos professores e que se encontraram abaixo: 

“Sim, a informática deve ser utilizada para a transformação social, e aos 

poucos as escolas estão implantando a informática em seus currículos, dando aos 

alunos as noções do mundo da informática.”  

“Sim, gera inúmeras possibilidades de aprendizagem e ensino”. 

  “Sim, diante do mundo globalizado é preciso conviver com recursos 

tecnológicos para ampliar o conhecimento, porém é necessário saber utilizar”. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como observamos nas laudas anteriores, apesar de vivermos em uma 

sociedade contemporânea, cada vez mais, influenciada pelas tecnologias, ainda é 

possível presenciar uma educação resistente ou despreparada para o uso das novas 

tecnologias em sala de aula. Assim, embora nossa realidade e nosso dia-a-dia 

sejam marcados pelas novas tecnologias, principalmente pelas TICs, o processo 

educativo ainda caminha a passos lentos no que se refere ao uso dos recursos 

tecnológicos como ferramentas pedagógicas significativas e eficazes dentro ou fora 

da sala de aula.  

Sendo o foco de estudo, deste trabalho, compreender a influência e desafios 

das novas tecnologias no processo do ensino-aprendizagem percebemos que a as 

tecnologias adquiriram um espaço cada vez mais amplo na nossa sociedade, onde 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos já utilizam com frequências 
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recursos tecnológicos como celular, tablet e computadores, entre outros. Assim, a 

educação e seus profissionais precisam avançar e começar utilizar essas 

tecnologias, tornando as salas de aula mais interessante e atrativa para os alunos 

motivando-os. 

Nesse sentido, cabe aos educadores e profissionais da educação, começarem 

a oferecer uma educação vinculada às novas tecnologias para produzir 

conhecimentos e aprendizagens que possam colaborar para o desenvolvimento dos 

alunos, na qual cada sujeito individual e coletivamente aprenda a conviver com as 

novas tecnologias, utilizando-as em prol de seu desenvolvimento social, psicológico 

e cognitivo.  

Ao realizar a pesquisa de campo, percebemos que ainda há o apego ao 

tradicionalismo que dificultam o trabalho do professor que não estão preparados 

para transformar sua ação pedagógica por meio das novas tecnologias. Pois, 

olhando para os dias atuais é necessário utilizar as tecnologias de modo que os 

objetivos educacionais sejam inspiradores, motivacionais e que venham contribuir 

para uma aprendizagem significativa. 

Portanto, é indispensável à aplicação das novas tecnologias nas salas de 

aulas, pois elas contribuem para o interesse dos alunos, facilitando assim, o 

aprendizado sobre os assuntos propostos que contribuem para o processo de 

ensino aprendizagem e gera mudanças significativas e muito importantes na prática 

pedagógica. 
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