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Resumo  
 
A sala de aula está em constante mutação e continua mudando a maneira de ensinar e estudar. A 
utilização da Tecnologia Digital da Informação e Comunicação (TDIC) está alterando todo o cenário e 
propostas de ensino e aprendizagem no ambiente escolar provocando, assim, novas maneiras de 
transmitir conhecimento e dinamizar o currículo escolar através da nova forma digital de comunicação 
conhecida como conectivismo. O uso e impacto destas tecnologias nos nortearam para produção do 
atual artigo que traz a visão do aluno, do professor e, sobretudo, da escola que tem papel 
preponderante em todo esse processo. Fazendo o uso da Cibercultura em seus processos de ensino 
e de toda a gama de recursos que ela traz para aprimorar o ensino teremos maior compreensão dos 
assuntos e dinamização das aulas, aumentando a frequência no ambiente escolar, proporcionando 
assim uma aproximação entre professor e aluno. 
 
Palavras-chave: Tecnologia Educacional; Tecnologia Digital da Informação e Comunicação; Mídias 
Digitais.  
 
 
Abstract 
 
The classroom is constantly changing and continues to change the way we teach and study. The use 
of Digital Information and Communication Technology (TDIC) is altering the whole scenario and 
teaching and learning proposals in the school environment, thus provoking new ways of transmitting 
knowledge and stimulating the school curriculum through the new digital form of communication 
known as connectivism. The use and impact of these technologies guided us to the production of the 
current article that brings the vision of the student, the teacher and, above all, the school that plays a 
leading role in this whole process. Making use of Cyberculture in its teaching processes and the full 
range of resources that it brings to improve teaching will have a greater understanding of the subjects 
and dynamization of the classes, increasing the frequency in the school environment, thus providing 
an approximation between teacher and student. 
 
Keywords: Educational Technology; Digital Information and Communication Technology; Digital 
Media. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo propõe discutir a aceitação e utilização das novas 

tecnologias no ambiente escolar na perspectiva dos discentes, docentes e 

principalmente da escola. O objetivo geral é mostrar que as tecnologias podem e 

devem ser inseridas no processo de ensino e aprendizagem, assim como a 
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formação contínua dos docentes, e aborda a importância de inserir de forma 

consciente as tecnologias no ambiente escolar.  

O avanço tecnológico é cada vez mais presente e acaba provocando as 

diversas áreas do conhecimento, e não é diferente em educação. No dia a dia, a 

escola tem se mostrado distante dos alunos, e os professores mais distantes ainda 

dessas novas tecnologias que têm surgido e podem ajudá-los nas atividades 

cognitivas do ensino e aprendizado. Por outro lado, o aluno está muito mais próximo 

das tecnologias, porque já nasceu na geração digital em contrapartida dos 

professores que permanecem na geração tradicional, fazendo com que haja um 

distanciamento e uma maior aplicação das tecnologias em sala de aula.   

Hoje se tem um professor analógico e um aluno digital; essa diferença vem 

aumentando cada dia mais. No entanto, os professores estão começando a 

descobrir que essas novas tecnologias poderão ajudá-los através de diversas 

ferramentas de ensino digital pertencentes ao novo método de aprendizagem 

conhecido como conectivismo, que essa nova geração vem utilizando. Essas novas 

tecnologias vêm se tornando eficazes no auxílio do processo de ensino e 

aprendizagem, reduzindo a distância que existe entre o professor e a sala de aula. 

É importante observar que é preciso transformar a nós educadores para 

promover as mudanças em nossos alunos de tal modo que esse processo seja uma 

via de mão dupla e de interesses e resultados mútuos.  

 

2 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZADO MEDIADO PELAS TIC 

 

Seja por meio dos celulares, TV, rádios ou computadores, as diferentes 

tecnologias estão modificando a forma de produzir conhecimento dentro do 

ambiente escolar. Com tantos avanços tecnológicos os alunos vão ficando 

independentes, e acabam produzindo informações, solucionando possíveis 

problemas, fazendo com que desta forma os professores sejam desafiados a 

buscarem uma nova formação ou de adequar para atender as diferentes 

necessidades dos alunos.  

Visto que a tecnologia já faz parte do contexto escolar, é preciso transformá-la 

em um instrumento pedagógico e o professor é a chave para que isso aconteça. 
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Segundo Pinheiro (2010, p. 407), o educador tem que estar ciente de que o 

estudante de hoje já não é mais o mesmo; que seus pensamentos e visão das 

coisas já não são mais os mesmos de antigamente; que suas habilidades, sua 

atenção, estão mudando de acordo com seus interesses. Se o professor começar a 

entender a realidade do aluno, olhando através das perspectivas deles, terá uma via 

de mão dupla. Caso contrário, estão assumindo uma posição que não será favorável 

em sala de aula. É preciso que evite uma divisão entre professor e aluno, pois desta 

forma a convivência e a eficácia do ensino serão prejudicadas.  

Criar um ambiente onde seja de constantes descobertas e aprendizado é o 

ponto de partida para assiduidade e melhor rendimento entre os alunos. 

É evidente a presença das tecnologias em salas de aula e sua importância, 

mas para que ela contribua para o processo de ensino e aprendizagem é preciso 

usá-las de forma correta, de modo que professor e aluno tenham uma boa relação. 

É preciso alinhar as tecnologias com os projetos pedagógicos da instituição de 

ensino e com o plano de aula do professor para que deste modo seja revertido em 

conhecimento e não acesso de forma inapropriada e aleatória.  

É importante que se tenha um conhecimento prévio sobre aquela turma para 

que desse modo o professor crie um diálogo de confiança a faça com que esses 

alunos saibam da sua participação para o processo de aula e pesquisa. A escola 

que oferece um ambiente mais rico e dinâmico leva o aluno a ter mais presença e 

participação a ponto de entender que a utilização das tecnologias vem para 

favorecer e contribuir para que aluno e professor possam socializar e partilhar 

conhecimentos.  

Segundo Morrissey (2012, p. 272), as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) são especialmente efetivas para atender algumas das 

dificuldades de aprendizagem associadas à inclusão social e à igualdade de 

oportunidades educativas. Os resultados de várias pesquisas demonstram uma 

grande participação, envolvimento e realizações subsequentes em tais cenários. As 

TIC usadas de forma correta são de suma importância no processo de ensino e 

aprendizagem, desde que todos possam estar envolvidos fazendo com que o 

conhecimento tenha continuidade, pois, de forma inevitável, a educação tem que 

procurar se ajustar às experiências, conhecimentos e às necessidades individuais de 

cada aluno.  
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As tecnologias digitais estão realizando transformações profundas nos 
processos de aprendizagem e nas mudanças da escola. Reflete que o uso 
das tecnologias na educação propicia a interdisciplinaridade, uma 
organização hierárquica, estimula a participação cooperativa e solidária, 
promove a autonomia e a responsabilidade da autoria dos alunos 
(FAGUNDES, 2007). 

 

Reforça-se que é preciso ter uma relação entre o trabalho didático e as TIC, 

possibilitando ao aluno uma compreensão acerca do que está sendo estudado.  

Assim, também, o principal é levar o aluno a aprender com essas ferramentas. Faz-

se necessário que o professor e suas práticas sejam contextualizadas, coerentes e 

significativas, demonstrando que a tecnologia veio para o apoio no processo de 

ensino e aprendizagem e não para distanciar o aluno das práticas comuns 

vivenciadas em seu ambiente escolar. Quando nos referimos às TIC nas escolas, 

visualizamos apenas aulas diante de computadores e nos esquecemos das 

diversidades que as TIC possibilitam uma interdisciplinaridade acerca que o 

audiovisual oferece. De tal modo que: 

 

A evolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de 
determinados equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos. A 
ampliação e a banalização do uso de determinada tecnologia impõem-se à 
cultura existente e transformam não apenas o comportamento individual, 
mas o de todo o grupo social. (...) As tecnologias transformam suas 
maneiras de pensar, sentir e agir. Mudam também suas formas de se 
comunicar e de adquirir conhecimentos (KENSKI, 2010, p. 21). 

 

Segundo Moran (2000), “educar é colaborar para que professores e alunos 

transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem”. Deste modo 

os professores contribuem para a formação profissional e pessoal destes alunos, 

contribuindo para formar cidadãos produtivos e realizados, despertando uma visão 

inovadora para as novas tecnologias. Porém, para que o mesmo aconteça, é preciso 

formação inicial, formação continuada e recursos para que professor e aluno 

possam produzir e receber conhecimento.  

Foi realizada uma pesquisa com professores de química na escola Municipal 

de Maranhão, onde foi observado o uso satisfatório da tecnologia nas aulas de 

química. 
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Observemos o Gráfico 1 abaixo:   

 
Gráfico 1. Questionário aplicado aos professores de Química, 2013. 

 
Fonte: Pesquisa realizada em escolas públicas estaduais no Paraná no ano de 2013. 

 

Podemos observar que mesmo com o uso para aprimorar as aulas, os 

recursos e a frequência são considerados uma carência significativa quando se fala 

em recursos para inclusão de novas tecnologias. As TIC fazem parte da nossa vida, 

de nossas atividades, de forma que devem ser inseridas na escola de maneira que 

possa contribuir para a melhoria do processo educacional, investindo em novos 

recursos e melhorias para que o corpo docente faça uso e aprimore as aulas, 

tornando-as mais dinâmicas e com maior interdisciplinaridade.  

 

 3 O IMPACTO DAS TDIC NA EDUCAÇÃO 

 

De 1990 aos dias de hoje, houve uma mudança estrutural na sociedade como 

um todo a partir dos avanços das tecnologias.  

Segundo Pimentel (2017, p. 20), a Tecnologia Digital da Informação e 

Comunicação (TDIC) pode ser compreendida como tecnologia que se baseia em 

sistemas computacionais e conexão com a internet como características, 

diferenciando-se das TIC, exatamente pela presença do digital, mas, não é só seu 

único elemento que lhes distingue da TIC. Outro elemento significativo da TDIC 
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concentra-se na possibilidade do tráfego de informações nas mais diferentes mídias 

e redes. 

Como em todas as áreas, o impacto das TDIC na educação foi grandioso 

dando-nos possibilidades de refletir diante dos novos métodos de ensino. Durante 

toda a história da educação, mudanças aconteceram. Essas mudanças foram bem-

vindas se, a princípio, mal vistas. Infelizmente a supervalorização, a maximização da 

tecnologia vem colocando em detrimento conteúdos inapropriados, fazendo assim 

mau uso das redes, levando a uma infinidade de informações desnecessárias para o 

contexto escolar e extraescolar. 

Desde modo, Pimentel (2017, p. 16) também defende que é preciso descobrir 

o ponto de equilíbrio, observando que as TDIC precisam ser encaradas como 

elemento que se faz presente na sociedade atual, e que na escola, ou em espaços 

educacionais, devem ser compreendidas como um recurso para os processos de 

ensino-aprendizagem. 

Mediante esta situação, saber selecionar o lixo eletrônico que não 

corresponde com o que é pesquisado é imprescindível aos alunos e professores. 

Ficar atentos e aprender a manusear de maneira adequada fazendo assim uma 

leitura crítica do meio digital, ao contrário do que vimos nos dias atuais, onde muitos 

alunos e professores ficaram numa leitura bastante superficial. 

Não basta às escolas estarem equipadas com máquinas de última geração. É 

necessária a formação continuada destes profissionais diante destas mudanças. 

 

Não é suficiente apenas ensinar o uso de novas ferramentas, mas sim 
desenvolver saberes, que promovam o surgimento de uma “nova cultura” 
que integra um processo de comunicação e interação e independência e 
que amplia a capacidade das pessoas de se conectarem com outras 
pessoas e ao mesmo tempo, se constituírem e agirem como parte de um 
todo altamente habilitado e independente, dominando a tecnologia, 
contribuindo para o desenvolvimento da ciência e se apropriando do 
conhecimento para o seu próprio benefício e de sua sociedade (MORAES, 
1997). 

 

É importante que as tecnologias sejam introduzidas para que uma nova forma 

de aprendizado faça parte dessa nova sociedade tecnológica. 

Para Blanco (1995, p. 308), “inovar em educação significa ter uma mudança, 

baseada na reflexão crítica da própria tarefa, descobrindo novos caminhos que 

melhorem a qualidade do ensino e buscando a solução mais adequada a situações 



 
 

17 | P á g i n a  
 

novas”. Coll (2009) “afirma que em geral, o uso das TDIC na prática pedagógica é 

coerente com seus pensamentos pedagógicos. Sendo utilizados para apresentação 

e transmissão de conteúdos que valorizam a prática centrada do professor”. 

Deste modo, Antunes (2014) cita que as TDIC essencialmente podem 

colaborar na aprendizagem através de três principais eixos: 

1- Criar novos conceitos de aulas, um novo conceito de conteúdos 

conceituais; 

2- Uma nova ideia sobre o que é efetivamente trabalhar competências; 

3- Como avaliar os alunos a partir destas preferências. 

Visando estas afirmações nota-se que tem que existir uma perspectiva no 

meio educacional onde o aluno e professor aprendam e troquem informações, 

conhecimentos juntos, colocando o alunado como protagonista, e não como 

expectador. Sendo assim, um aluno ativo em sua própria aprendizagem. 

Observando o Gráfico 2 abaixo, podemos ter uma concepção do quanto a 

representação dos professores sobre a utilização das tecnologias nas escolas 

públicas no processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo mostrar que as 

tecnologias são vistas pelos professores. 

 

Gráfico 2. Representação dos Professores sobre a Tecnologia Digital. 

 
Fonte: Pesquisa realizada em escolas públicas estaduais no Paraná no ano de 2013. 

    

 Segundo a pesquisa do site Scielo (www.scielo.com.br), conforme os 

depoimentos dos educadores, as novas tecnologias são tomadas como instrumentos 

http://www.scielo.com.br/
http://www.scielo.com.br/
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auxiliares que enriquecem as aulas. Percebe-se também o anseio de uma boa parte 

dos docentes em usar essas tecnologias, os quais relatam ter dificuldades de 

entendimento e manuseio da própria máquina. 

Além das dificuldades diversas que o acesso às tecnologias, a motivação e, 

principalmente, a informação inadequada a esses profissionais diante das 

tecnologias, trazem alguns desafios dentro deste contexto. 

Segundo Anna Penido (2015), a primeira delas é a iniquidade, “com 

tecnologia conseguimos ampliar o acesso dos alunos, independente das regiões 

brasileiras e até mesmo geograficamente dispersas tendo um acesso de qualidade”. 

A segunda é a qualidade, “oferecendo recursos digitais mais diversificados 

interativos, dinâmicos que ajudam ao aluno a entender e aplicar o conhecimento”, e, 

por fim, a contemporaneidade, “as tecnologias aproximam do universo dos alunos do 

século XXI, também ajuda a prepará-los para a vida presente e futura cada vez mais 

mediada pelos recursos tecnológicos”.  

Acreditamos na importância dos educadores e que as tecnologias não têm a 

função de substituir o docente. Dessa forma, possamos reconhecer o potencial das 

tecnologias na mediação do conhecimento, onde alunos e mestres possam 

manipular, ler, escrever e expressar-se usando as novas modalidades e meios de 

comunicação e informação procurando atingir níveis mais avançados de 

conhecimento e aprendizagem. 

 

4 CIBERCULTURA E A INFORMAÇÃO  

 

Cibercultura é a cultura da leitura e da escrita de forma ampla através das 

TDIC. É uma característica da cultura contemporânea. Além disso, é o estudo de 

vários fenômenos sociais associados à internet e várias outras maneiras e formas de 

comunicação em rede. Vale ressaltar que o termo cibercultura tem vários sentidos e 

cada autor trabalha o termo cibercultura de forma diferente.  

Segundo a Wikipédia (2007), a enciclopédia livre, cada autor trabalha essas 

quatro linhas de análise do conceito de modo diferenciado através das quatro 

línguas de análises dos conceitos: 

- Utopia: refere-se ao aparecimento de novas mídias e de como as mesmas 

influenciam a sociedade. 
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Informativo: refere-se ao conceito das práticas culturais que transmitem 

informações de novas formas.  

- Antropologia: é o conjunto das práticas e dos estilos de vida que são 

geradas tecnologias das informações e comunicações. 

- A epistemologia: é usada para as novas mídias e as explora como cultura 

das informações. 

Deste modo, o ciberespaço difunde, recebe e publica todo e qualquer 

conteúdo em qualquer hora e em qualquer lugar do mundo. Diante disto, é 

pertinente falar sobre uma organização do sistema educacional e de como a 

cibercultura pode ajudar a levar o crescimento do ciberespaço. Mesmo que se tenha 

alguns obstáculos a serem superados, o ciberespaço tem muito para contribuir. 

Cada vez mais as pessoas se comunicam, interagem uma com outras por meio das 

tecnologias digitais, seu cotidiano vai se transformando em um espaço coletivo, 

onde se tem mediação e trocas, havendo um compartilhamento de conhecimento e 

informação.  

 

O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente 
definido com antecedência. […] Devemos construir novos modelos do 
espaço dos conhecimentos. No lugar de representação em escalas lineares 
e paralelas, em pirâmides estruturadas em ‘níveis’, organizadas pela noção 
de pré-requisitos e convergindo para saberes ‘superiores’, a partir de agora 
devemos preferir a imagem em espaços de conhecimentos emergentes, 
abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com 
os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa posição singular e 
evolutiva (LÉVY, 1999, p. 158). 

 

O ciberespaço e a cibercultura estão ligados, pois, as fontes que os 

estabelecem são as mesmas. É importante ressaltar que sempre estaremos 

cercados de novas tecnologias e que independente de seu âmbito de atuação essas 

tecnologias estão inseridas em nosso dia a dia. Deste modo, é evidente que a 

cibercultura deve fazer parte de forma significativa na educação e que haja um 

acolhimento por parte de todos. Como educador, temos o papel de educar nos 

tempos atuais. E se educar é formar cidadãos que possam conhecer e estar 

inseridos na sociedade, o desafio torna-se maior, pois temos que educar para a 

cidadania da cibercultura.   

 

4.1 Cibercultura e Suas Implicações na Educação  



 
 

20 | P á g i n a  
 

 

A cibercultura na educação tem como objetivo ir além dos espaços formais de 

aprendizagens. Nesse sentido o interagir acaba aproximando o outro por 

identificação das nossas subjetividades, criando um espaço de partilhas, de 

conhecimentos e aprendizado. Os alunos envolvidos com a cibercultura se 

encontram, buscam redes, formam grupos e produzem outros saberes articulando 

várias mídias e nesse meio a autoria do professor está concentrada na produção do 

material didático. Ele produz o conteúdo e esse conteúdo fará a mediação entre a 

instituição, saber científico e o aluno que interage com esse conteúdo.  

 

A educação tem que se surpreender, cativar, conquistar os estudantes a 
todo momento. A educação precisa encantar, entusiasmar, seduzir, apontar 
possibilidades e realizar novos conhecimentos e práticas. O conhecimento 
se constrói, a partir de constantes desafios, de atividades significativas, que 
excitem curiosidades, a imaginação e a criatividade (MORAN, 2007, p. 167-
169). 

 

A educação não deve se fazer apenas de tecnologia, mas é importante que 

compreendamos que ela também é feita de tecnologia. A cibercultura e esse 

conhecimento tecnológico não fazem o aluno o senhor do conhecimento. É preciso 

um mediador e, nesse contexto, o professor é e tem que ser o mediador, pois a 

internet e a tecnologia por si só são apenas uma ferramenta; é preciso de um norte e 

orientador para que assim o aluno seja levado a pesquisar e adquirir conhecimento 

de forma segura e apropriada. A cibercultura tem por objetivo reforçar as condições 

para o aprendizado. Ela amplia a forma em que os indivíduos percebam o mundo e 

se projetem nele. A cibercultura amplia as possibilidades de aprendizagem e 

expande isto além do espaço escolar. Exemplos disto são as pesquisas de campo. 

 

Está sacudindo nosso modo de vida atual, não importa o que sejamos. Não 
se trata – pelo menos no momento – de uma ordem global conduzida por 
uma vontade humana coletiva. Ao contrário, ela está emergindo de uma 
maneira anárquica, fortuita, trazida por uma mistura de influências. Ela não 
é firme nem segura, mas repleta de ansiedades, bem como marcada por 
profundas divisões. [...] Pois a globalização não é um acidente em nossas 
vidas. É uma mudança de nossas próprias circunstâncias de vida. É o modo 
como vivemos agora (GIDDENS, 2007, p. 28-29). 
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Diante disto, é preciso que haja um conhecimento e compartilhamento dessas 

informações uma vez que é necessário que todos possam ter um conhecimento 

sobre as TIC e Cibercultura. 

 

4.2 Conectivismo  

 

Segundo Pimentel (2007), “compreender o Conectivismo perpassa pelo 

entendimento de que a cultura digital implica na reestruturação do que entendemos 

por conhecimento, das fontes e dos critérios de verdade, em como um novo 

entendimento de quem pode produzir e disseminar conhecimento com o uso de 

diversos meios”. 

Siemens diz que conectivismo é:  

 

É a integração de princípios explorados pelo caos, rede, e teorias da 
complexidade e auto-organização. A aprendizagem é um processo que 
ocorre dentro de ambientes nebulosos onde os elementos centrais estão em 
mudança – não inteiramente sob o controle das pessoas. A aprendizagem 
(definida como conhecimento acionável) pode residir fora de nós mesmos 
(dentro de uma organização ou base de dados), é focada em conectar 
conjuntos de informações especializados, e as conexões que nos capacitam 
a aprender mais são mais importantes que nosso estado atual de 
conhecimento (SIEMENS, 2004). 

 

Sendo assim, o conectivismo é usado para aprimorar o processo de ensino e 

aprendizado através de recursos didáticos como vídeo aula, slide, TV, 

computadores, tabletes, Smartphones e tudo o que compete para uma dinamização 

diferenciada da tradicional através do uso das tecnologias. 

 

5 MÍDIAS DIGITAIS E A EDUCAÇÃO 

 

 

As inovações tecnológicas estão promovendo profundas transformações na 

sociedade. Estas mudanças trazem novas possibilidades comunicacionais e 

educacionais, alterando a forma como as pessoas trabalham, estudam e se 

comunicam. A cada dia está cada vez mais indispensável o uso das tecnologias na 

educação, não só com objetivo de formar usuários ativos, criativos, críticos, mas, 

também, como objeto de motivação, interação e dinamismo dentro do contexto 

educacional. 
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Ao longo do século XX, mais precisamente entre os anos de 1940 a 1970, é 
que se dá o início de uma era de desenvolvimento da última geração de 
avanços tecnológicos. Em que através da técnica de imprimir ilustrações, 
como desenhos simbólicos se tornam possível transmitir informações a um 
determinado grupo de indivíduos, que por sua enorme expansão se torna 
cada vez mais acessível a um maior número de pessoas. Esse novo 
método de comunicação, a escrita em papel, passa a alterar o modo de vida 
das pessoas, pois tem maior influência sobre o lado de viver e de pensar de 
uma sociedade (COSTA,2014). 

 

Na educação é essencial que se tenha o uso das mídias digitais, pois ela faz 

parte do cotidiano e é de grande contribuição para que possamos produzir, receber, 

trocar informações e conhecimentos. 

 
Mídia e educação é um campo novo que apresenta muitas dificuldades 
porque não dão importância a formação inicial e continuada de professores, 
não à definição de políticas públicas não existe recursos suficientes para 
desenvolver ações e pesquisas e ainda existe uma prática inadequada da 
prática em sala de aula (BELLONI, 2005). 

 

Diante desta realidade, o professor precisa de um suporte para que possa 

promover mudanças assim em sua prática pedagógica favorecendo o alunado na 

construção do próprio conhecimento sendo mediador do processo. 

 

5.1 O Papel das Novas Mídias 

 

 

As novas mídias se referem às novas tecnologias que facilitam os meios de 

comunicação o que as fazem se diferenciar das demais mídias que são TV, rádio, 

entre outros. Entretanto, a mídia mais presente atualmente é a internet. Ela tornou a 

comunicação mais rápida e democrática nos últimos tempos. O filósofo e educador 

social McLuhan (1962) afirma que “quando o sistema social mundial se põe em 

movimento e se moderniza, então começa a aparecer à assim chamada aldeia 

global (...) a globalidade das ideias, padrões e valores socioculturais, imaginários (...) 

um sistema comunicacional que molda uma cultura da massa (...)”. 

As novas mídias encurtam nossas relações, criando um senso de união, 

unidade e parte deste fenômeno deu-se pelas mídias sociais (Facebook, Twitter, 

Google+, WhatsApp, entre outros) ferramentas de comunicação mais populares a 

cada dia entre nós. Ressaltando que as mídias sociais também têm seus pontos 

negativos. O perigo de influência ideológica, da uniformização estética e do 
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empobrecimento cultural da mídia são alguns dos problemas que levam pais e 

educadores a se preocuparem com a formação de jovens e crianças diante da 

leitura incorreta destes meios de comunicação. 

 

6 MÍDIAS EDUCACIONAIS 

 

A escola tem mudado, assim, como a rotatividade de tecnologias presentes 

em todo mundo. Os materiais e mídias educacionais estão se transformando e o que 

era tradicional se torna apenas referência para a produção de novos materiais. 

Mídias educacionais utilização de tecnologias para fins educacionais, visando novos 

horizontes dentro do contexto educacional, proporcionando, assim, uma educação 

modernizada e facilitadora para todos, principalmente diante uma sociedade que a 

cada dia está voltada às diversas tecnologias. 

 

O domínio das técnicas acontece por necessidades e exigências do 
pedagógico e as novas possibilidades técnicas criam novas aberturas para 
o pedagógico constituindo uma verdadeira espiral de aprendizagem 
ascendente na sua complexidade técnica e pedagógica (VALENTE, 2002, p. 
20). 

 

A criação de jogos, sites, aplicativos e várias ferramentas de auxílio vêm 

facilitando e possibilitando uma nova versão dos métodos tradicionais de ensino- 

aprendizagem. 

A prática tem mostrado que existem vantagens e desvantagens no processo 

de ensino-aprendizagem.  

Como vantagens, podem ser citados: 

- Maior facilidade na introdução e no desenvolvimento de conteúdos 

complexos e de difícil compreensão; 

- Por meio dos desafios dos jogos e programas de computadores estimula-

se o desenvolvimento de estratégias para resolução de problemas; 

- Estimula e exercita o raciocínio lógico, entre outros. 

Deste modo, Piaget (2010) sustenta que “a teoria que se dá em uma sala não 

é o suficiente para dizer que o tema foi assimilado e aprendido”. 

Neste sentido podemos dizer que novos meios sempre são bem-vindos à 

educação, inovando e estimulando o alunado e possibilitando aos educadores fazer 
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uma reflexão diante do conteúdo que foi transmitido através dos jogos e seus 

resultados. Ou seja, é necessário planejamento e domínio de como transmitir tal 

conteúdo utilizando as ferramentas adequadas para melhor resultado e, sobretudo, a 

satisfação tanto do alunado quanto do educador. 

Algumas desvantagens levantadas pelos autores estudados trazem: 

- Má utilização das tecnologias dando um caráter puramente aleatório. E, 

nesse caso, o aluno estaria motivado e imerso pelo exemplo, e não pelo 

conteúdo; 

- O tempo gasto com as atividades de tecnologia de sala de aula é maior. 

Logo, se o educador não tiver habilidade, poderá sacrificar o tempo 

necessário para abordar outros conteúdos e trabalhar outras estratégias; 

- A perda de “ludicidade” da tecnologia pela interferência constante do 

professor. 

Desta forma, é necessário compreender que não é o ambiente online que 

define a educação, pois, tudo dependerá do movimento comunicacional e 

pedagógico dos envolvidos para a garantia da interatividade. Por isso, os 

educadores precisam pesquisar práticas colaborativas e outras metodologias, além 

de analisar criticamente as informações disponíveis nas mídias, levando os alunos a 

levantar questionamentos, analisar e conectar ideias fazendo relação com sua 

relação de realidade e compartilhando-as com os demais. 

 

6.1 O Desafio do Professor Diante das Novas Tecnologias 

 

Um novo paradigma está surgindo na educação e o papel do professor frente 

às novas tecnologias é de estar aberto a essas mudanças. 

A escola é o espaço onde podemos discutir, produzir e construir 

conhecimentos; oportunizar os docentes e alunos através do uso da tecnologia que 

se oferece no ambiente escolar; construir, assim, para o processo de ensino e 

aprendizagem. Deste modo, as novas tecnologias podem desenvolver um conjunto 

de ações que irão facilitar o processo didático, pois a tecnologia é uma ferramenta 

aliada à didática do professor. Considerando também que a qualidade da educação 

deve estar centrada nas inovações curriculares e didáticas independente de sua 

formação acadêmica. 
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De acordo com as Parâmetros Curriculares de Ensino, PCN , (2000, p. 11-

12,), “Os sistemas tecnológicos, na sociedade contemporânea, fazem parte do 

mundo produtivo e da prática social de todos os cidadãos exercendo um poder de 

onipresença, uma vez que criam formas de organização e transformação de 

processos e procedimentos”. 

São diversos os desafios e um deles é a falta de formação de professores na 

área, assim como a falta de equipamentos e investimentos em muitas escolas que 

não oferecem acesso amplo à internet para manutenção e operacionalização das 

redes. Isso exige investimentos contínuos por parte dos gestores. 

Desse modo, para Costa (2014, p. 31), “É função da escola, formar um 

cidadão para a sociedade em transformação, portanto fazer uso de novas 

habilidades é competência da escola para caminhar junto com a sociedade”. 

O docente precisa investir em si, em novos conhecimentos e, assim, permitir 

que a tecnologia faça parte dos seus métodos de ensino, tornando-o assim o agente 

transformador do conhecimento para seus alunos. 

Segundo Costa (2014): 

 

Surgem outros desafios no uso dos recursos tecnológicos no processo de 
ensino e aprendizagem, que é a falta de formação de professores na área, 
fazendo com que muitos profissionais se tornem resistentes ao uso e 
incorporação de novas tecnologias na sala de aula e deixem de utilizá-las 
por falta de formação. 

 

 Desafio este que deve ser enfrentado pelo professor, bem como o de refletir 

e repensar sua prática pedagógica, de modo que escola, aluno e professor possam 

desenvolver novas habilidades pedagógicas e conhecimentos compartilhados.  

Para um bom entendimento, tanto quanto elaborar uma aula enriquecedora e 

interessante para assim manter o índice de presenças nas aulas, se faz necessário 

um melhor uso das tecnologias. Ainda é pequena a quantidade de professores que 

têm acesso à formação. E, nesse contexto, as diversas formas de avaliação à 

educação tradicional acabam sendo mais constantes. É notável que um dos maiores 

desafios do professor seja faltar ter uma alfabetização tecnológica e uma formação 

de forma continuada e auxiliadora.  
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“O maior desafio atualmente é os professores conseguirem notar que a 

tecnologia pode tornar o processo de ensino-aprendizagem melhor”, opina Ribeiro 

(2018), professor de biologia no Colégio Mater Dei.  

Podemos citar que dentre os desafios existentes estão eles: 

Infraestrutura e Investimentos: Nem todas as escolas possuem uma boa 

estrutura adequada para se ter o uso das tecnologias em seu espaço. 

Também como não possuem investimento para adquirir ferramentas 

tecnológicas. 

Aceitação: Isso acontece em sua maioria por partes dos docentes. Muitos 

são resistentes, tendo como uso apenas a educação tradicional. 

Formação dos Professores: É sabido que boa parte dos professores não 

possui uma formação inicial e/ou continuada, fazendo com que seus 

conhecimentos sejam restritos. 

Mau uso das Tecnologias: Quando mal utilizado, o foco das tecnologias 

como forma de conhecimento pedagógico é prejudicado. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Concluímos que existem desafios a serem superados, tanto por professores 

quanto por alunos e escola, visto que os professores não estão totalmente abertos 

ao uso das tecnologias no ambiente escolar e quando estão não possuem um 

suporte que deveriam ter na sua formação tecnológica.  

As escolas não têm uma boa estrutura que deveriam possuir, e, por vezes, se 

tem as matérias, não têm acesso à internet, ou os computadores são insuficientes 

para atender à demanda da turma. Desta forma, implica na maneira de passar o 

conteúdo e desse modo acabam regredindo ao método de educação tradicional.  

Do outro lado estão os alunos que acabam sabendo mais dessas tecnologias 

que os próprios professores, causando assim um distanciamento. Por isso, se faz 

tão importante uma formação inicial e continuada dos docentes e a escola ter sua 

parcela de contribuição nesse processo.  

Se o professor tiver uma formação continuada, a escola por sua vez contribuir 

com os recursos apropriados e o currículo aliado a tudo isso, possivelmente teremos 

uma maior frequência nas aulas, compreensão dos assuntos, animação e 
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motivação, proporcionando uma aproximação entre aluno e professor devido a troca 

de conhecimentos, o professor no que aprende na formação e o aluno que aprende 

fora do ambiente escolar que acaba solucionando possíveis problemas no seu 

processo de aprendizado.  
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