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RESUMO

A partir da presente pesquisa tornou-se possível refletir e se aprofundar acerca das novas tecnologias como recurso pedagógico. Devido às 
Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s grandes transformações vêm ocorrendo no modo de se relacionar e comunicar, inclusive no 
âmbito escolar, pois os sujeitos deste espaço não estão desconectados da sociedade. Com base nesse princípio, este trabalho se desenvolveu a 
partir do título: Novas Tecnologias e seus desafios para o professor contemporâneo.  Tendo em vista que o mundo está em constante evolução, 
debater sobre a presente temática é de grande relevância social e acadêmica, pois, oportuniza um aprofundamento sobre a influência das novas 
tecnologias na sociedade contemporânea, ressalta-se, ainda, a importância da utilização dos recursos tecnológicos no âmbito escolar e 
consequentemente reforça-se a necessidade dos educadores buscarem constantemente novos saberes que atendam as demandas de uma 
formação integral dos estudantes, partindo da realidade, proporcionando uma participação ativa destes. Diante destas questões citadas, surgiu a 
seguinte inquietação: de que forma os docentes de uma escola pública de Samambaia, DF, fazem uso das novas tecnologias a fim de contribuir no 
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes? Sendo assim, definiu-se como objetivo geral da pesquisa, investigar de que forma os docentes 
de uma escola pública de Samambaia, DF, fazem uso das novas tecnologias a fim de contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos 
estudantes. A fim de atender ao objetivo geral, traçou-se os objetivos específicos: perceber como os professores se preparam frente ao desafio de 
incluir as novas tecnologias como recurso pedagógico; analisar de que maneira as novas tecnologias têm sido integradas à escola e compreender 
a influência das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.  No que se refere à escolha metodológica para o desenvolvimento deste 
estudo, optou-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa, realizou-se pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Como instrumentos de 
coleta de dados foram utilizados a entrevista e a observação. Os sujeitos da pesquisa foram professoras que atuam no bloco inicial de 
alfabetização - BIA.  A análise, interpretação e discussão dos dados ocorreu por meio da análise de conteúdo. A partir das respostas das 
professoras entrevistadas foram estabelecidas três categorias para analisar de forma mais aprofundada as ideias centrais. Na primeira categoria, 
referente às concepções das professoras em relação ao uso das novas tecnologias, como recurso pedagógico, pode-se constatar que elas 
reconhecem a importância de se fazer uso das TIC’s como recurso pedagógico, pois, como foi destacado pelas entrevistadas, é um instrumento 
que está intrinsecamente ligado ao contexto contemporâneo, e quando utilizadas, percebem maior interesse dos estudantes em participar e 
interagir no processo de ensino e aprendizagem. Na segunda categoria, sobre os desafios enfrentados para incluir as novas tecnologias como 
recurso pedagógico no processo de ensino e aprendizagem no BIA, ficaram evidentes dois grandes problemas, a questão financeira da escola 
pública, que não permite a compra de recursos tecnológicos e a falta de preparação dos professores para utilizar esses recursos com finalidade 
pedagógica. Em relação à última categoria, percebeu-se que ainda existem lacunas entre o que é teorizado e o que é praticado, no que se refere 
ao uso das novas tecnologias pelo docente, uma vez que as ferramentas tecnológicas têm sido utilizadas de maneira fragmentada, muitas vezes 
apenas para jogos e diversão, mesmo no contexto da sala de aula, ou seja, separadas dos conteúdos que são trabalhados no contexto das diversas 
áreas de estudo, o que é lamentável, pois, as TIC’s, se utilizadas de forma a favorecer o processo de aquisição, interação e contextualização do 
saber sistematizado, proporcionam a participação o envolvimento e o interesse dos estudantes em aprender.
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