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RESUMO

A sociedade está passando por momentos 

de transformação. Isso ocorre por causa das 

novas tecnologias de informação, que estão 

gradualmente unidas com a atividade 

educacional. Este artigo analisa as 

dificuldades encontradas pelo professor 

com o uso de recursos tecnológicos, como 

uso pedagógico. Também, discute a 

importância e os benefícios de novas 

tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem, bem como os obstáculos que 

os professores enfrentam ao trabalhar com 

esses novos recursos. Realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica embasada em autores 

como IMBERNOM (2010), COSTA 

(2015), SANTOS (1995), entre outros 
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buscando dar ênfase a contribuição das 

novas tecnologias como um recurso para o 

bom desempenho dos professores em sala 

de aula e maior aprendizagem dos alunos. 

Assim conclui-se que ainda que o professor 

esteja a par da relevância do uso de novas 

tecnologias em sala de aula, ele ainda 

enfrenta desafios de combinar conteúdos 

educacionais com instrumentos 

tecnológicos, o que constata a ideia de que 

uma busca permanente a formação de 

professores é necessária para que se 

desenvolva as habilidades e técnicas 

necessárias para uma aprendizagem 

efetivamente importante com o uso de 

tecnologias digitais em sala de aula. 



 

Palavras-Chave: Educação. Ensino-

Aprendizagem. Novas Tecnologias. 

  

 

RESUMEN  

 La sociedad está pasando por tiempos de 

transformación. Eso ocurre debido a las 

nuevas tecnologías de la información, que 

son poco a poco unidos con la actividad 

educativa. Este artículo busca las 

dificultades encontradas por el profesor con 

el uso de recursos tecnológicos, como uso 

pedagógico También discute la importancia 

y los beneficios de nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, así 

como las dificultades   que los maestros cara 

al trabajar con estos nuevos recursos.  Una 

busca bibliográfica basada en autores como 

IMBERNOM (2010), COSTA (2015), 

SANTOS (1995), entre otros que buscan 

enfatizar la contribución de las nuevas 

tecnologías como un recurso para el bien 

rendimiento del profesor  en el aula y mayor 

aprendizaje de estudiantes  Por lo tanto, se 

concluye que a pesar de que el maestro es 

consciente de la relevancia de usar nuevas 

tecnologías en el aula, todavía enfrenta 

desafíos  de definir  contenido educativo 

con herramientas tecnológicas, que señala  

la idea de que una búsqueda permanente de 

formación del profesor es necesario  para 

desarrollar las habilidades y técnicas 

necesarias para aprendizaje efectivamente 

importante utilizando tecnologías digitales 

en el aula. 

 

Palabras clave: Educación. Enseñanza-

Aprendizaje. Nuevas tecnologías. 

Educación básica.  

  

1 INTRODUÇÃO 

__________________________________ 

A presente pesquisa tem como eixo 

central a incorporação de novas tecnologias 

na educação e os desafios enfrentados pelos 

professores em sala de aula. Robótica, jogos 

eletrônicos, inteligência artificial e 

realidade aumentada são apenas algumas 

das inovações que mudaram o mercado 

educacional e foram integradas às escolas, 

especialmente na rede privada.  

Nesta perspectiva, construiu-se a 

questão que norteou este trabalho: O 

professor está capacitado para fazer uso das 

tecnologias em sala de aula? 

Na sala de aula ainda há muita 

discussão sobre como incorporar as 

inovações na vida cotidiana. Embora a 

desconfiança dos professores quanto ao uso 

de novas tecnologias esteja diminuindo, 

ainda há muitos desafios para integrar 

efetivamente essas ferramentas, 

contribuindo para o aprendizado dos alunos. 

As novas tecnologias auxiliam o 

aprendizado a partir do momento que o 

professor se adapta a esse conhecimento. 

Nesse campo, a busca de novas formas de 

explorar os recursos tecnológicos em última 

análise, depende da iniciativa do professor. 

A escola também pode ajudar a reverter a 

situação oferecendo apoio ao professor. 

Existe a necessidade de a equipe 

educacional ter um especialista em 

tecnologia educacional.   

Diante da falta de formação, torna-

se mais difícil explorar o potencial 

educativo das novas tecnologias. E, em 

muitos casos, isso pode levar a alguma 

resistência ao seu uso, fazendo com que 

métodos mais tradicionais sigam sendo 

reproduzidos. 
As novas tecnologias de 

comunicação e 

informação permeiam a 

vida cotidiana, 

independentemente do 

espaço físico e criam 

necessidades de vida e 

convivência que 

precisam ser analisadas 

no espaço escolar. 

Televisão, rádio, 

ciência da computação, 

entre outros, 

aproximaram as 

pessoas das imagens e 

sons de mundos antes 

inimagináveis. Os 

sistemas tecnológicos 



da sociedade atual 

fazem parte do mundo 

produtivo e prático a 

todos os cidadãos, 

exercendo um poder de 

onipresença, pois cria 

formas de organização e 

transformação de 

processos e 

procedimentos. (PCN's, 

2000, p.11-12). 

 

Dado o crescimento e 

desenvolvimento tecnológico que invadiu 

todos os domínios e áreas sociais, é preciso 

averiguar suas expectativas também na 

educação, uma vez que as aplicações 

tecnológicas atraíram grande parte da 

população, especialmente jovens. Portanto, 

é importante meditar sobre sua atuação na 

prática de sala de aula.  

Como se sabe, o processo de ensino 

e aprendizagem ocorre na interação do 

aluno com o ambiente, onde o professor e 

os recursos estão inseridos. Para que isso 

aconteça e se torne efetivo na vida do 

estudante de maneira significativa, a 

introdução de novas funcionalidades neste 

processo proporcionará novos métodos de 

aprendizado e ensino, a fim de ampliar a 

mediação entre os professor e aluno: 

 Não se pode negar a importância 

das novas tecnologias no cenário atual, que 

tem ocupado cada vez mais espaço com sua 

velocidade e variação de informações, 

derrubando as barreiras do tempo e do 

espaço, conectando pessoas, fatos e o 

conhecimento do mundo e 

instantaneamente.  

De acordo com COSTA (2015), a 

obtenção das atuais tecnologias pelas 

escolas não assegura o aprendizado, pois, 

praticamente, muitas escolas que dispõem 

da tecnologia não são frequentemente 

aplicadas e, quando aplicadas sem a o 

conhecimento certo são apenas um 

acessório. Logo, é necessário que o 

processo de ensino e aprendizagem sejam 

adaptados ao momento tecnológico em que 

se vive. Neste contexto, o objetivo 

primordial deste estudo é, pois, investigar 

como deve ser a postura do supervisor 

frente às interações que ocorrem na escola, 

essencialmente entre professor e aluno. 

Para alcançar os objetivos 

propostos, utilizou-se como recurso 

metodológico, a pesquisa bibliográfica, 

realizada a partir da análise pormenorizada 

de materiais já publicados na literatura e 

artigos científicos divulgados no meio 

eletrônico. 

O texto final foi fundamentado nas 

ideias e concepções de autores como:  

COSTA (2015), IMBERNOM (2010), 

JORDÃO (2009), FARIA (2004), MORAN 

(2000), LIBÂNEO (2007), MORAN 

(2000), (DEMO, 2008) e PCN (2000). 

 

 

2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

__________________________________ 

 

As Tecnologias da informação 

incluem computadores, bem como todas as 

formas de transferência de informações e 

relacionam-se a todas as tecnologias que 

intervém nos processos de informação e 

comunicação. Além de tudo, elas ainda são 

compreendidas como um composto de 

meios tecnológicos unidos que oferecem, 

através de empregos de software e 

telecomunicações, a automatização e 

comunicação de processos de negócios, 

pesquisa científica e ensino e 

aprendizagem.  

As maneiras em que as tecnologias 

de informação são empregadas são 

variadas, elas atuam em diferentes 

indústrias e podem ser distinguidas nas 

indústrias do processo de automação, no 

setor de gestão e publicidade, no campo de 

investimentos com informações em 

conjunto e comunicação instantânea, e em 

ensino-aprendizagem e educação a 

distância.  

É possível afirmar-se que o 

principal impulsor do crescimento e 

potencial do uso de tecnologias de 

informação em diversas áreas foi a 

popularização da Internet. Em matéria de 

informação e comunicação, as 

probabilidades tecnológicas vieram como 



uma opção à era moderna, ocasionando a 

educação através da introdução de 

computadores nas escolas, favorecendo e 

melhorando o uso da tecnologia, acesso à 

informação e realização de tarefas múltiplas 

em todas as extensões da vida, além de 

professores qualificados através da 

formação de redes e comunidades virtuais.  

Sabe-se que as mudanças com a 

vinda das tecnologias têm sido ótimas e 

positivas para a sociedade, em relação à 

comunicação, conexão e vida social. Além 

de muitos recursos tecnológicos, a ciência 

da computação deu esperança de aprimorar 

o seguimento do ensino e aprendizagem.  

As circunstâncias e as ocorrências 

do método de conhecimento às variedades 

da classe escolar são favorecidas pelas 

tecnologias de informação. Elas oferecem 

recursos de aprendizagem adaptados às 

pluralidades e necessidades de cada aluno. 

As oportunidades achadas através do uso 

das tecnologias de informação são 

numerosas, possibilitando ao professor 

apresentar informações de forma 

caracterizada. Com as tecnologias de 

informação, se informações quando se 

precisa, conforme o interesse.  

Quando empregadas, as 

tecnologias de informação favorecem o 

método de ensino, criando espaços virtuais 

de conhecimento, contribuindo com o 

estudante na compreensão de conteúdo. A 

atenção dos alunos e atraída através da 

internet e também do computador por meio 

do desenvolvimento de habilidades de 

informação. Esta referência se evidencia de 

maneira muito mais participativa e 

acelerada, que os atores no método de 

ensino muitas vezes não podem absorver.  

A dificuldade fundamental em 

integrar as tecnologias de informação no 

método de ensino é o caso de que o 

professor é sempre designado, o dono de 

todo o conhecimento. Hoje, tendo em conta 

as tecnologias apresentadas aos alunos, o 

professor tem o papel de intervir nesta nova 

forma de ensino, proporcionando o apoio 

necessário para o uso adequado e 

responsável dos recursos tecnológicos. Ao 

desejar que isso ocorra, o educador precisa 

buscar, mesmo em sua formação, atualizar 

não só em sua especialidade, mas também 

em tecnologias que podem ajudar nas suas 

práticas de ensino.  

Inúmeras pessoas percebem como o 

fator transformador e decisivo na melhoria 

da educação, as tecnologias, mas ainda 

existem muitos problemas associados à 

integração delas nas salas de aula. É um 

desafio para os professores mudar a forma 

como pensam e aplicar o ensino através de 

uma nova ferramenta.  

De acordo com IMBERNOM 

(2010, p.36),  
Para as TIC significar uma 

transformação educacional 

que se torne uma melhoria, 

muitas coisas terão que 

mudar. Muitos estão nas 

mãos dos próprios 

professores, que terão que 

redefinir seu papel e 

responsabilidade na escola 

atual. Mas muitos deles estão 

fora do seu controle e estão 

matriculados na esfera da 

administração escolar, da 

administração e da própria 

sociedade. 

 

As escolas devem usar as 

tecnologias de informação como inovados 

recursos de aprendizagem em todos os 

contextos do currículo. Atualmente, elas 

são usadas nos trabalhos extracurriculares 

ou em disciplinas como suplemento 

didático. A internet ainda não é considerada 

um recurso diário para criação e pesquisa, 

deve-se começar a pensar sobre o que 

realmente pode ser feito usando essas novas 

tecnologias, no processo educacional. Para 

isso, é necessário entender quais são suas 

singularidades técnicas e seu poder 

pedagógico. 

 

 

2.1 Os Desafios do Professor e a Prática 

Pedagógica com a Inclusão Digital  

__________________________________ 

 

A presença das tecnologias digitais 

está cada vez mais presente no mundo, 



portanto, é necessário que o professor 

também se adeque a essa realidade. Para 

fazer isso, é necessário procurar maneiras 

de treinar e melhorar para integrar essas 

novas ferramentas em sua prática de ensino 

e para ampliar o processo de ensino e 

aprendizagem. Sobre a importância do 

professor em formação: 
A formação de 

professores deve 

ocorrer 

permanentemente e por 

toda a vida. Sempre 

haverá novos recursos, 

novas tecnologias e 

novas estratégias de 

ensino e aprendizagem. 

O professor deve ser um 

pesquisador 

permanente, 

procurando novas 

formas de ensinar e 

ajudar os alunos em seu 

processo de 

aprendizagem 

(JORDÃO, 2009, p.12). 

 

A necessidade do docente em 

alcançar capacitação e estratégias 

relacionadas à incorporação de tecnologias 

digitais refere-se ao fato de que esses 

métodos são mais compatíveis com a 

realidade em que o estudante de hoje vive e 

certamente será um fator motivador para 

despertar ainda mais o interesse do mesmo. 

No entanto, o maior desafio para o professor 

é incorporar essas novas tecnologias com o 

conteúdo ministrado em aula, pois de nada 

valerá ter os recursos, não sabendo aplicá-

los. Portanto, é importante que o professor 

busque conhecer e conhecer a ferramenta 

tecnológica que ele pretende utilizar para 

adaptá-lo ao seu planejamento.  

A este respeito, JORDÃO diz: 

 
As tecnologias digitais 

são, sem dúvida, 

recursos muito 

próximos dos alunos, 

porque a velocidade de 

acesso à informação, a 

forma de acesso 

aleatório, cheia de 

conexões, com 

inúmeras 

possibilidades, como a 

Internet, por exemplo 

estão muito mais 

próximos do que os 

alunos pensam e 

aprendem. Portanto, a 

utilização desses 

recursos tecnológicos 

em prol da educação 

torna-se o desafio do 

professor, que deve 

apropriar-se desses 

recursos e integrá-los 

em sua sala de aula 

diária (JORDÃO, 2009, 

p.10). 

 

Não é mais plausível imaginar em 

lousa, giz e educação apenas em livros 

didáticos, porque os estudantes de hoje 

vivem uma realidade essencialmente 

virtual, distante dos métodos peculiares a 

uma escola mais tradicional. Essa 

percepção favorece a importância do 

professor de se planejar para admitir esse 

aluno e prepará-lo para a sociedade que o 

espera.  

É importante não só ter acesso a 

novas ferramentas tecnológicas, mas que 

esteja ciente de que uma aula inserida ao 

uso tecnológico pleiteia um outro desafio 

enfrentado pelo professor, que é se preparar 

neste ambiente e ser capaz de lidar as 

ferramentas que serão utilizadas e buscar 

identificar a familiaridade do aluno com 

uma determinada ferramenta.  

Conforme FARIA: 
Planejamento de aula 

com multimídia requer 

a preparação do 

ambiente tecnológico, 

os materiais a serem 

utilizados, o 

conhecimento prévio 

dos alunos para 

gerenciar esses 

recursos, o controle do 

professor na tecnologia 

e a seleção e adequação 

dos recursos cliente e 

objetivos proposta pela 

disciplina (FARIA, 

2004, p.3). 

 

Mudanças significativas ocorreram 

e continuam ocorrendo em favor da 



educação devido à nova LDB 9394/96 e a 

globalização, nesse sentido, ser professor é 

estar aberto a mudanças, muitas vezes 

radicais, no sentido de enfrentar o ensino.  

Diante do exposto, é inevitável que 

os professores sejam treinados, 

aperfeiçoados e preparados para lidar com 

essa "nova" tecnologia digital, e com esse 

novo paradigma de educação e ensino que 

não reconhece o professor mais como único 

detentor de conhecimento, mas como 

mediador. Este é novo universo de 

conhecimento, em que o aluno e o professor 

juntos constroem aprendizados que devem 

ser significativos para a vida do aluno. 

 

2.2 O Professor Usando as Tecnologias 

__________________________________ 

 

Para que a classe se torne um 

espaço de aprendizagem significativo, é 

necessário que professores e alunos estejam 

presentes e ativos, o que libera o processo 

de ensino e aprendizagem.  

De acordo com LIBÂNEO (2007: 

309), "o principal objetivo das escolas é a 

aprendizagem dos alunos, e a organização 

escolar necessária é a que leva a melhorar a 

qualidade desse aprendizado".  

Quando se pensa no professor 

como o principal protagonista no 

encaminhamento do ensino e aprendizagem 

que visa usar as tecnologias a pesquisar 

maneiras de transformar a maneira como 

conteúdo através da diferenciação e 

mudança na sala de aula, ele assume o papel 

de construir o facilitador do conhecimento 

pelo aluno e não apenas um transmissor de 

informações. LIBÂNEO (2007, p.310) 

enfatiza: "o professor profissional inclui 

pelo menos três funções: o ensino, o papel 

na organização e gestão das escolas e a 

produção de conhecimento pedagógico”. 

Fazer trabalho em grupo, com troca de 

experiências entre professores, é essencial.  

De acordo com Almeida e Fonseca 

Jr, "o educar que ensina a trabalhar a união 

também é alguém que trabalha com outros 

professores em projetos de construção em 

parceria com diferentes campos e com 

diferentes atores sociais. Esses autores 

também acrescentam que “o domínio das 

técnicas inovadoras e a atualização contínua 

do conhecimento fazem parte de sua rotina 

de trabalho”. 

Nesse sentido, o professor é 

fundamental no processo de aprendizagem. 

A função mais nobre do professor é ser um 

criador de ambientes de aprendizagem e 

apreciação do aprendiz. Deve-se notar que 

as tecnologias e metodologias integradas no 

conhecimento dos professores modificam o 

papel tradicional do professor, que vê no 

processo educacional que sua prática de 

ensino sempre deve ser reavaliada. 

A inovação não se limita ao uso da 

tecnologia, mas também à forma como o 

professor irá tomar a propriedade desses 

recursos para formar planos metodológicos 

que vão além da reprodução do 

conhecimento e levam à produção do saber. 

A prática de ensino, aprendizagem, torna-se 

mais fácil para o aluno quando há reflexão 

flexível e verdadeira com o professor. 

Quando há diálogo, compreensão, respeito 

mútuo e carinho, existem uma interação e, 

portanto, uma aprendizagem esperada. O 

aluno precisa de carinho do professor e seus 

colegas para aproveitar o prazer de ir à 

escola e aprender.  

Concordando com MORAN, 
As mudanças na 

educação também 

dependem dos 

estudantes. Estudantes 

curiosos e motivados 

facilitam grandemente 

o processo, estimulam 

as melhores qualidades 

do professor, tornam-se 

interlocutores lúcidos e 

acompanhantes do 

professor-educador. Os 

aprendizes motivados 

aprendem e ensinam, 

vão mais longe, ajudam 

o professor a ajudá-los 

melhor. Estudantes que 

vêm de famílias abertas, 

que apoiam a mudança, 

que estimulam 

emocionalmente as 

crianças, que 

desenvolvem ambientes 



culturalmente ricos, 

aprendem mais rápido, 

tornam-se mais 

confiantes e se tornam 

pessoas mais produtivas 

(MORAN, 2000, p.17-

18). 

Percebe-se também que a 

participação das relações aluno com aluno 

no lugar de ensino e aprendizagem é cada 

vez mais merecido pelos educadores. A 

inclusão da tecnologia torna-se relevante na 

motivação, participação e interação entre os 

alunos.  

Em termos de capacidade dos 

alunos para recursos tecnológicos, Almeida 

diz: os alunos a crescerem em uma 

sociedade imersa em recursos tecnológicos, 

são manipuladores qualificados da 

tecnologia e dominam-no mais rápido e 

mais facilmente do que seus professores. 

Mesmo os estudantes de grupos 

desfavorecidos estão em contato com 

recursos tecnológicos na rua, na televisão, 

etc. e sua percepção desses recursos é 

diferente da de uma pessoa que cresceu em 

um momento em que a tecnologia era muito 

limitada  

As tecnologias introduzem 

diferentes formas de atuação e interação 

entre as pessoas. "Qualquer processo de 

aprendizagem requer a condição de sujeito 

participativo, envolvido, motivado, na 

posição ativa de desconstrução e 

reconstrução de conhecimento e 

informação, nunca passiva, consumista, 

submissa" (DEMO, 2008).  

O projeto coletivo com proposta 

educativa organizada levara práticas de 

ensino colaborativas, flexíveis e dinâmicas, 

observando as relações de conhecimento 

que fazem do sujeito uma parte ativa do 

processo de treinamento. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

__________________________________ 

 

Não é importante apenas incluir 

novas tecnologias no processo de 

aprendizagem em sala de aula. É muito 

importante uma conscientização dos 

professores em se aperfeiçoar e interagir 

com o equipamento no sentido de 

conhecimento de sua manipulação, para 

entender como eles podem usar cada um 

deles para obter um resultado satisfatório no 

planejamento da aula.  

Devido a não agilidade nesses 

recursos, o professor ainda não o considera 

um grande aliado, pois este conhecimento 

se dá pela curiosidade sobre o equipamento 

e seu uso. Pois a tecnologia está avançando 

em um tempo muito rápido e a todo o tempo 

aparecem mais inovações e sempre 

precisarão se atualizar para que o processo 

entre aluno, professor e tecnologia, tenha o 

sucesso esperado.  

A formação contínua se estende a 

todo o cotidiano do professor, no sentido de 

sempre manter seus conhecimentos no uso 

prático do equipamento, combinando teoria 

com prática, é a experiência com eles, em 

uma base diária, que o ajudará a ter um 

conhecimento melhor e é progressivo, 

nunca terminará. 

Como o artigo aborda um assunto 

em avanço que são as novas tecnologias, 

este trabalho é apenas o início para uma 

análise desta forma de ensino, de educação, 

este novo modelo de aluno, de 

conhecimento que os professores estão 

tendo que enfrentar. 
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