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RESUMO 
O artigo ora desenvolvido designado como de cunho exploratório, consiste em pesquisas 
direcionadas ao campo da educação, em especial às Novas Tecnologias e sua inserção no 
processo de ensino conhecido como tradicional, objetivando reflexão para com o surgimento e 
aplicação de uma nova metodologia pedagógica, visto a necessidade de acender uma nova visão 
no processo de ensino-aprendizagem. Neste artigo, a pesquisa intercala-se a problemática 
relacionada à resistência de alguns gestores educacionais inseridos no mundo fechado de práticas 
pedagógicas já habituais, não se permitindo as mudanças e modernidades necessárias, essas 
oriundas do mundo contemporâneo e suas respectivas tecnologias. Para a construção deste, a 
metodologia utilizada corresponde às fontes primárias e secundárias, tendo como resultado um 
antagonismo pedagógico refletido através de processos educacionais tradicionais e modernos. 
Palavras-chave: Educação; Tradição; Modernidade. 
 
 
ABSTRACT 
The article developed now designated as exploratory, is to research directed to the field of 
education, particularly to new technologies and their integration into the teaching process known 
as traditional, aiming to reflect the emergence and implementation of a new teaching 
methodology, as the need to light a new vision in the process of teaching and learning. In this 
article, the research merges is the problem related to the resistance of some educational managers 
entered the closed world of educational practices already common, not allowing the changes and 
necessary amenities, those derived from the contemporary world and their respective 
technologies. To build this, the methodology used corresponds to the primary and secondary 
resources, resulting in a pedagogical antagonism reflected through modern and traditional 
educational processes. 
Keywords: Education; Tradition; Modernity. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 
 Dizem que o mundo está diminuindo, ficando cada vez menor. Isso não significa que haja 

um pequeno espaço para cada pessoa na terra e sim que notáveis avanços nas tecnologias 

aumentaram o tempo do ser humano, ampliando o seu universo, transformando dessa forma a sua 

cultura, essa, cada vez mais subordinada às tecnologias e seus progressos. As mudanças do 

mundo globalizado e industrializado fazem com que o homem se sinta pressionado a 

modificações em diversas áreas. 

 Segundo Behrens (1996) “a humanidade tem sido desafiada a testemunhar duas transições 

importantes que afetam profundamente a sociedade: o advento da sociedade, do conhecimento e a 

globalização”. Tal fato vem proporcionando mudanças rápidas e precisas em diversas áreas 

como, por exemplo, na educação. 

 Com o surgimento das novas tecnologias, a educação passou a adquirir uma nova postura, 

inserindo-as aos métodos tradicionais de ensino, através de grandes perspectivas, esperava-se que 

essa novidade pudesse vir a ser utilizada como ferramenta para construção do conhecimento de 

forma altamente positiva e totalmente favorável. 

 Embora a intenção tenha sido essa, por falta de entendimento, esclarecimento, 

capacitação, dentre outros fatores, algumas pessoas envolvidas diretamente com a educação a 

exemplo de professores e alunos, passaram a ver as novas tecnologias como algo tumultuoso e 

desnecessário para o ensino e educação.  

 De acordo com Moran (1998) “as mudanças demorarão mais do que alguns pensam, 

porque nos encontramos em processos desiguais de aprendizagem e evolução pessoal e social”. 

 A educação, sendo um processo de desenvolvimento unilateral da personalidade, 

envolvida diretamente com a formação de qualidades e intelectualidades de acordo com 

instruções cedidas através do ensino, passou então a sofrer impactos por conta do surgimento das 

novas tecnologias e sua inclusão aos procedimentos tradicionais de ensino e aprendizagem, os 

quais se apresentam até os dias atuais. 

 Na visão de Masetto (1998) “em nossas reflexões acerca do processo de aprendizagem e 

tecnologia, chamam-nos atenção quatro elementos: o conceito mesmo de aprender, o papel do 

aluno, o papel do professor e o uso da tecnologia”.  
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 Desta forma, a elaboração deste artigo se baseia em pesquisas sobre as novas tecnologias, 

sua inserção ao ensino tradicional, seus desafios e perspectivas, objetivando reflexão, possíveis 

discussões e contribuições para com o tema proposto, fundamentando-se na carência do seu 

próprio entendimento e utilidade, além de resistências às questões da modernidade educacional. 

Justifica-se na contribuição para a educação, mostrando a importância das novas tecnologias e 

seus benefícios, desde que usada de maneira adequada, na expectativa da abolição de impactos 

negativos e suas rupturas. 

 Este artigo trata-se de uma revisão de cunho exploratório, através de fontes primárias e 

secundárias, que discorrem sobre o assunto apresentado, visando seu esclarecimento com relação 

à realidade atual. 

 

 

2 AS NOVAS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO 
 
 
 Em meio ao processo da globalização, no mundo contemporâneo, observam-se mutações 

de várias ordens ocorridas na sociedade. Inserida no cotidiano, direcionando-se sempre rumo ao 

futuro, a modernidade enfatiza as modificações dentre suas ações e práticas entre os segmentos 

profissionais existentes em todo o planeta, sendo a mesma absorvida pela maioria, que segue e 

cumpre com as exigências estabelecidas entre os processos produtivos em seu âmbito geral a 

exemplo da educação. 

 Considerada tão antiga quanto à própria humanidade, a educação constitui suportes de 

equilíbrio e sobrevivência do próprio homem. É através da educação que o ser humano se adapta 

ao seu meio social, instituindo condições favoráveis para o desenvolvimento de conhecimentos, 

estima e costumes para tal adaptação.  

  De acordo com Kury (2002), o conceito de educação corresponde a:  

 
 

1. Ato ou efeito de educar. 2. Conjunto de normas pedagógicas tendentes ao 
desenvolvimento das faculdades psíquicas, intelectuais e morais da criança e do 
ser humano em geral. 3. Conhecimento e prática dos hábitos sociais; polidez, 
civilidade, boas maneiras. 4. Arte de adestrar animais. 5. Instrução. 6. 
Aperfeiçoamento. Educação infantil. A primeira etapa da educação básica (pré-
escola), para crianças até seis anos de idade. E.du.ca.ção. Educacional adj. 2 
gên. Relativo à educação. E.du.ca.ci.o.nal. (KURY, 2002, p. 370, grifos do 
autor). 
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 Ainda nessa concepção, Nérici (1993) considera que “educação é o processo que visa a 

revelar e a desenvolver as potencialidades do indivíduo em contato com as realidades, a fim de 

levá-lo a atuar na mesma de maneira consciente (com conhecimento), eficiente (com tecnologia) 

e responsável (eticamente) a fim de serem atendidas as necessidades e aspirações da criatura 

humana, de natureza pessoal, social transcendental”.  

 Vê-se que o conceito de educação se refere não só às questões ligadas ao ensino mediante 

o domínio de certos níveis de conhecimentos sistematizados. Além disso, a educação está ligada 

diretamente a todo processo de desenvolvimento de personalidade, construção do caráter, 

qualidades, orientações para com atividades, ideais, valores, moral, ética, princípios, dentre 

outros fatores que faz de cada ser humano um diferencial de acordo com suas concepções de 

mundo e relações com o meio social.  

 De acordo com Brandão (1985, p. 9), “não há uma forma única nem um único modelo de 

educação; a escola não é o único lugar onde acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino 

escolar não é sua única prática e o professor profissional não é seu único praticante”. 

 Nesse sentido, a educação passa a ser vista como um bem social que se ordena dentre o 

sistema educacional de um país de acordo com o seu legado cultural, ou seja, seus momentos 

históricos. Pode-se dizer ainda, que a educação no mundo contemporâneo é uma obra bastante 

significativa para a ascensão do ser humano em um contexto geral, onde as ações educativas e 

seus resultados obtidos não se prendem apenas às questões do aprender em instituições de ensino, 

mas, também, na vida sócio-cultural, em especial familiar, essa, a base de tudo. 

 De acordo com Lopes (1989) “historicamente, a educação que sempre existiu, passou a 

ser estudada de acordo com as necessidades que se faziam presentes na época, assim como nos 

dias atuais, para maiores conhecimentos e entendimentos referentes à mesma. Dentre várias 

buscas, anseios e desejos de descobrir através das pesquisas, surge a História da Educação no 

auge do positivismo no século XIX. Nascida nas escolas normais e nos cursos de formação de 

professores teve seu início ligado ao campo da pedagogia, principalmente nos Estados Unidos e 

em alguns países da Europa, onde objetivava ser peça chave para alavancar a compreensão sobre 

os aspectos do passado dentre sociedades no campo da educação. Por muito tempo, a educação 

não foi vista como algo importante para a história. Tudo começou a mudar com a progressiva 

influência da História Nova”.  
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 Com o passar do tempo, precisamente iniciando a década de 1980, novos objetivos 

direcionados a História da Educação começaram a se fazer presentes através de produções 

baseadas em pesquisas representadas por publicações, periódicos especializados, eventos 

referenciando o tema, dentre vários outros existentes. Esses objetivos marcaram a época pelo fato 

de terem contribuído positivamente para a centralização da educação em relação a outros 

aspectos sociais, não sendo ela analisada separadamente apenas como estrutura para instrução 

através do ensino como era feita antigamente, mas, de forma intrínseca a todas as segmentações 

da vida social humana.  

 De modo recente, tanto no Brasil quanto em outros países espalhados por todo o mundo, a 

História da Educação tem despertado pesquisadores para busca investigativa na sua área, 

referenciando alguns temas que antes eram considerados de pouca importância. Entre os diversos 

objetos de pesquisa estudados, o ensino e a instrução vêm ganhando cada vez mais espaço, 

vinculados à cultura do país, o cotidiano dos estabelecimentos de ensino, as disciplinas ofertadas, 

materiais didáticos e demais recursos utilizados, corpo docente e discente como agentes 

educacionais, dentre vários outros, tendo como foco o estudo da metodologia educacional. 

 No mundo contemporâneo, novos métodos de ensino, esses considerados totalmente 

modernos, passaram a fazer parte da educação dentre toda sua conjuntura, infiltrando-se aos 

métodos tradicionais já existentes.  

 Em outra perspectiva, mesmo provido de grandes métodos e metodologias, o ensino em 

alguns países, assim como no Brasil, ainda continua com sérios problemas frente à globalização e 

consequentemente seus frutos modernos. No final do século XX, ocorreram mudanças bastante 

significativas na educação, em especial no processo tradicional de ensino, que passou a ser 

considerado inadequado frente ao surgimento de novas tecnologias. 

 O ensino como conseqüência da educação, é definido por Nérici (1993) como o processo 

que visa modificar o comportamento do indivíduo por intermédio da aprendizagem com o 

propósito de efetivar as intenções do conceito de educação, bem como habilitar cada um a 

orientar a sua própria aprendizagem, a ter iniciativa, a cultivar a confiança em si, a esforçar-se, a 

desenvolver a criatividade, a entrosar-se com seus semelhantes, a fim de poder participar na 

sociedade como pessoa consciente, eficiente e responsável.  

 Fazendo uma breve analogia, na cadência dos métodos tradicionais de ensino, a realidade 

é sempre a de tempos atrás. O modelo de ontem é o mesmo modelo de hoje, fazendo-se presente 
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através do corpo docente na transmissão dos conhecimentos adquiridos, tendo o corpo discente 

no recebimento das informações passivamente, quase que sem interrupções, sendo tudo aplicado 

em sala de aula, utilizando o mesmo recurso a exemplo do quadro, ou seja, tudo mecanicamente. 

Nesse método, fica totalmente visível a relação que se é imposta no sentido professor-aluno, 

manifestando-se quase sempre uma forma autoritária mesmo que muitas vezes despercebida.  

 As instituições de ensino que estabelecem suas atividades em função de métodos 

tradicionais intensificam a quantidade de informações, não se atentando aos conteúdos 

significativos para a verdadeira formação do aluno. A criatividade deve se fazer presente no 

ensino em âmbito geral, assim como a pesquisa e produção de conhecimentos, deixando de lado 

todo sistema repetitivo. 

 Através de uma visão bastante significativa, Masetto (1998) diz que: 

 
 
Em educação escolar, por muito tempo – e eu diria mesmo, até hoje -, não se 
valorizou adequadamente o uso de tecnologia visando a tornar o processo de 
ensino-aprendizagem mais eficiente e mais eficaz. Se nos perguntarmos o porquê 
desse fato, encontraremos em algumas situações, por exemplo, a convicção de 
que o papel da escola em todos os níveis é o de “educar” seus alunos – 
entendendo por “educação” transmitir um conjunto organizado e sistematizado 
de conhecimentos de diversas áreas, desde a alfabetização, passando por 
matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia, física, biologia e 
outras, até aqueles conhecimentos próprios de uma formação profissional nos 
cursos de graduação de uma faculdade – e exigir deles memorização das 
informações que lhes são passadas e sua reprodução nas provas e avaliações 
(MASETTO, 1998, p. 133, 134).  

 

 
 Dessa forma, os métodos tradicionais de ensino não são mais vistos como direcionamento 

eficiente e eficaz para com a educação e ensino-aprendizagem, não só pela questão de suas 

repetições e limitações, mas, por tudo o que o mesmo pode vir a causar negativamente para o 

sistema educacional. Repetição, controle, imitações, limitações, persistência, dentre outros 

ligados à aprendizagem, originam diversos problemas, principalmente para o educando, sendo 

um deles observado através da castração de capacidades criativas em prol de uma condução 

negligenciada de competências. Além disso, o corpo discente, ao se ater ao conteúdo exposto 

pelo professor, procura atender ao que este espera como retorno, permanecendo preso apenas ao 

que está sendo ofertado. Isso pode ser observado até em instituições de ensino superior, o que 

mostra uma aprendizagem seletiva e superficial onde o aluno, depois de “avaliado”, sente 
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dificuldade de por em prática o conhecimento obtido ou até mesmo não lembra o que lhe foi 

ensinado.  

 Infelizmente, muitos profissionais da área da educação ainda não despertaram para a 

verdadeira importância das inovações, a exemplo das novas tecnologias e novos métodos de 

ensino, mesmo sendo o campo da educação tão pressionado por mudanças. Os métodos 

chamados tradicionais ou novos são assim considerados em razão do enfoque central que dão aos 

diferentes elementos envolvidos na ação educativa. Da mesma forma que caracterizamos a 

educação tradicional como apoiada na autoridade, no professor, e a educação renovada como 

aquela que se fundamenta no aluno, nas suas motivações e em seus interesses, os métodos de 

ensino podem ser entendidos nessa mesma linha de raciocínio. Com o conhecimento cada vez 

maior das ciências da educação, é natural que os métodos também passem a ser afetados pelos 

novos conhecimentos que se adquirem dia a dia a respeito da aprendizagem (PILETTI, 1995). 

 As novas tecnologias vinculadas ao ensino surgiram com a perspectiva de integração e 

ampliação do conhecimento de forma instantânea, aberta e dinâmica para todos, embora nem 

todos a utilizem e a conheçam ainda presos aos métodos tradicionais. 

 De acordo com Moran, “muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos 

tempo demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos continuamente. Tanto professores 

como alunos temos a clara sensação de que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. Mas 

para onde mudar? Como ensinar e aprender em uma sociedade mais interconectada?” (MORAN, 

1998, p. 10). 

 Através desse pensamento, nota-se que as novas tecnologias vêm assumindo papel 

importante e totalmente indispensável para com o avanço no cotidiano educacional 

contemporâneo, principalmente quando se refere a sua inserção ao método tradicional de ensino, 

quebrando assim muitos paradigmas criados ao longo dos anos. Mas, é imprescindível afirmar 

que as novas tecnologias não surgiram para substituir os recursos utilizados pelos gestores 

educacionais em suas metodologias tradicionais, e sim para integrar-se a mesma, na perspectiva 

de tornar o ensino-aprendizagem melhor, mais significativo e motivacional, fazendo do docente 

um ser mais criativo, dinâmico e exigente para com o senso crítico. 

 As novas tecnologias, por sua vez, correspondem a investimentos significativos de alta 

velocidade em seus desempenhos no ensino tanto presencial quanto a distância. Designada à 

educação, podem ser conceituadas como instrumento eletrônico utilizado para armazenar, 
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processar, reunir, compartilhar, integrar, agregar, ou seja, facilitar o aprendizado e a comunicação 

através da informação e suas respectivas categorias tecnológicas. 

 É interessante que quando o assunto é sobre as novas tecnologias, logo há uma 

conectividade direcionada ao computador e à internet. De fato, estes são um dos recursos mais 

importantes dentre outros em meio ao mundo global, mas, inseridas ao novo processo de ensino-

aprendizagem, não se prendem apenas a tais recursos, já que existem outros que permitem 

produção, processamento, armazenamento, transmissão de dados, textos, áudio, etc., a exemplo 

da televisão, rádio, vídeo, data show, além das tecnologias convencionais não consideradas 

novas, mas que complementam, tornando o ensino eficaz cada vez mais. 

O desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação tem sido no 

decorrer dos anos, um agente relevante de aprendizagem que conduz à expansão das 

oportunidades de combinação de recursos tecnológicos e humanos (MEHLECKE; TAROUCO, 

2003). 

 Dessa forma, pode-se dizer que o surgimento e utilização das novas tecnologias nas 

rotinas tradicionais educativas, tem sido uma alavanca para a nova prática de ensino, estimulando 

os educadores e educandos no desenvolvimento de suas atividades com conteúdos novos, 

chamativos e totalmente diferentes, causando dessa forma uma especialidade na área da educação 

e no ensino-aprendizagem.  

 A educação, através da inserção das novas tecnologias no processo de ensino conhecido 

como tradicional, ganhou uma nova roupagem, perpassando por um novo segmento, ou seja, uma 

nova metodologia de ensino, esta indispensável no cotidiano do conhecimento no mundo 

contemporâneo. Através dela e seus respectivos recursos, fica nítido um maior interesse e 

envolvimento do aluno com relação à pesquisa, busca pela informação e comunicação, 

criatividade, indagações, dentre outros, fazendo do ambiente de ensino-aprendizagem um espaço 

possibilitador para com a construção e ascensão do seu próprio conhecimento. 

 No novo método de ensino, o ambiente de aprendizagem não corresponde mais às 

repetições e limitações atribuídas pelo professor, ocasionando dessa forma insatisfação e falta de 

interesse do aluno, mas, pela motivação estimulada ao novo que, por sua vez, impulsiona alunos 

e professores a interagirem entre si, todos os direcionando a rever e construir conceitos, quebrar 

paradigmas, ordenar suposições, buscar novas ideais e respostas, dentre outros. Através das novas 

tecnologias e um novo método de ensino, percebe-se em meio às instituições educacionais um 
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grande interesse dos alunos dentre suas várias faixas etárias pela aprendizagem moderna, ou seja, 

diferenciada, principalmente quando essa diferença corresponde aos recursos em especial 

informatizados, disponíveis e utilizados para com a pesquisa, comunicação, informação, além de 

entretenimento nas horas vagas. 

 A aprendizagem pode se dar com o envolvimento integral do indivíduo, isto é, do 

emocional, do racional, do seu imaginário, do intuitivo, do sensorial em interação, a partir de 

desafios, da exploração de possibilidades, do assumir de responsabilidades, do criar e do 

refletirem juntos. (KENSKI, 1996).  

 Para com a educação, o importante é saber que as novas tecnologias trazem consigo 

técnicas e metodologias modernas, onde os gestores educacionais através da busca pelo 

conhecimento em especial ao assunto supracitado, em um processo de reflexão, aprimorando-se, 

tendo a percepção de que o corpo docente não pode e nem deve ser mais visto apenas como um 

formador de conhecimento, e sim como um facilitador intrínseco às mudanças para uma melhor e 

adequada construção do processo de formação educacional. 

 Aceitar mudanças, quebrar paradigmas, buscas o novo na era da tecnologia, dentre outros, 

é um avanço bastante significativo para a educação que continua sendo o grande desafio para 

todas as sociedades do mundo contemporâneo. Independentemente dos grandes avanços, a 

exemplo da inserção das novas tecnologias ao processo tradicional de ensino, a educação se 

encontra sempre em presença de novos problemas a enfrentar, novos obstáculos a vencer. 

 O sistema educacional, em especial brasileiro, até pouco tempo atrás detinha de um 

modelo institucional atrasado, tanto em sua estrutura hierárquica quanto em seu conteúdo formal, 

conflitante com as exigências e necessidades da educação atual. Com o novo processo de 

modernização, vem então à tona a discussão sobre um dos graves problemas e desafios da 

educação, representado pelo precário índice de desempenho do saber lecionar e aprender. 

 Lecionar e aprender junto às novas tecnologias de modo favorável para a atualidade, 

requer comprometimento e responsabilidade, além de entendimento e compreensão para com os 

aspectos modernos, seus significados e perspectivas rumo ao futuro. O corpo docente que, em 

relação ao discente é o que mais causa resistência em aceitar o processo moderno educacional, 

deve estar apto a novos treinamentos e capacitações metodológicas para a utilização dos novos 

recursos tecnológicos em sua prática pedagógica. 
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 Frente às novas tecnologias e suas exigências, o papel do professor tem que ser 

reformulado, ou seja, ele deve deixar de ser um lecionador, passando a ser um organizador do 

conhecimento e da aprendizagem. O mesmo deve se fazer quebrar a hierarquia constituída em 

sala de aula, passando a estar mais integrado aos alunos, trabalhando em conjunto não apenas 

com o intuito de dispor de seus próprios conhecimentos, mas, ajudando-os a buscar cada vez 

mais pela pesquisa, a serem reflexivos, reverem conceitos, paradigmas, entre outros, aumentando 

dessa forma uma considerável motivação e capacitação em prol de seu próprio desenvolvimento 

enquanto seres pensantes.  

 É interessante observar que todos esses profissionais, ao mesmo tempo em que buscam 

novas metodologias de aula, procuram também a discussão de seus papéis como professores e da 

maneira como se relacionavam com seus alunos em aula, como motivá-los etc. (MASETTO, 

1998). 

 Outro grande problema para a nova metodologia utilizada e seus respectivos recursos 

modernos, é falta de capacitação do corpo docente para manuseio do mesmo. É preciso que os 

estabelecimentos de formação de professores atentem para essa questão, fazendo dos cursos 

superiores também um preparo para o controle das novas tecnologias utilizadas em sala de aula. 

É totalmente indispensável que, na atualidade, todo professor esteja apto ao manuseio desses 

recursos atuais, podendo dessa forma além de ministrar suas aulas com total domínio não apenas 

dos conteúdos explorados, mas, entre todo o seu contexto, orientar ao aluno como manusear 

também. 

 É importante o professor ter em mente que o advento das novas tecnologias vinculadas à 

educação não é para ocorrer uma permuta entre as antigas e as novas tecnologias, e sim para que 

haja um processo de adequação e interação de ambas em prol de um melhor desenvolvimento 

para o ensino-aprendizagem já que essa é hoje uma exigência do mundo globalizado. Dessa 

forma, como as novas tecnologias são novidades, é preciso que o professor atente à sua 

existência, como manuseá-las, para que servem as mesmas, quais as facilidades que irão lhe 

trazer, enfim, familiarizar-se ao máximo para poder dominá-las e não ser dominado por elas, 

como acontece com muitos. 

 Tais problemas e desafios ainda irão perdurar por muito tempo, pois o maior deles é 

justamente o que se é enfrentado há muitos anos, ou seja, o resgate do ensino de boa qualidade, 

em especial para alunos de redes de instituições públicas, que geralmente sofrem com a 
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desigualdade educacional, não tendo conhecimento e ou acesso às novas metodologias de ensino 

e as novas tecnologias inclusas ao novo processo de ensino da educação.  

 Dessa forma, é certo que vivenciamos uma sociedade patrimonialista, capitalista, 

moderna, mas, periférica, marcada visivelmente por uma desigualdade acirrada, tendo noção que 

teoricamente a educação com qualidade é um direito de todos, mas, que no mundo real ela 

corresponde a uma não universalização para com a qualidade e necessidades na promoção do 

ensino, propícia apenas para classes mais favorecidas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
As novas tecnologias surgiram e foram incluídas ao processo tradicional de ensino com o 

intuito da integração de gestores educacionais e ampliação de seus conhecimentos, dispondo de 

metodologias práticas, motivadoras, eficientes e eficazes para com o ensino-aprendizagem. 

 Contudo, infelizmente essa não é a realidade em muitas instituições de ensino, em 

especial no Brasil, pois para uma grande parte dos gestores educacionais, principalmente 

professores, o processo de inclusão das novas tecnologias ao ensino tradicional só veio causar 

sérios problemas. 

 As novas tecnologias inseridas ao processo tradicional de ensino, no início iriam causar 

impactos, principalmente aos professores que, por sua vez, já estavam acostumados com o 

ambiente monótono e hierárquico de trabalho, tendo o quadro, o giz e o livro como recursos, e 

aqueles mais renovados, utilizando de alguns outros recursos como o vídeo, por exemplo, mesmo 

que ultrapassado. 

 No entanto, de acordo com o decorrer do tempo, as renovações do mundo global e suas 

exigências de mercado, não são justificativas as realidades negativas em que temos hoje em dia 

referentes ao assunto supracitado. É preciso que o corpo docente tenha em mente a necessidade 

pela busca contínua não só das renovações de conteúdos, mas, de toda propriedade referente à sua 

capacitação enquanto facilitador de conhecimentos, expandindo dessa forma seus próprios 

conhecimentos com segurança, eficiência e eficácia, destinando-os e compartilhando com o corpo 

discente, fazendo do ensino-aprendizagem um processo restaurador para o sucesso. 
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 A educação em que enfrentamos hoje, principalmente nos países considerados 

subdesenvolvidos a exemplo do Brasil, é totalmente desigual, desfavorecendo aqueles alunos de 

baixa renda, ou seja, que tem acessos extremamente restritos a tudo o que é oferecido pela 

educação de ponta, diferente dos alunos de instituições particulares. Bem assim, são os 

professores que, pela falta de finanças e capacitações oferecidas pelas instituições em que 

ensinam, não buscam o novo para inclusão de suas novas metodologias. 

 A partir da discussão sobre este assunto, deve-se ficar claro dentre todos os gestores 

educacionais e curiosos referente ao assunto, que o advento das novas tecnologias não foi para 

causar lacunas na educação, muito menos para propor extinções de metodologias tradicionais, 

mas, integrarem-se as mesmas, na perspectiva de quebrar paradigmas, rever conceitos e buscar 

adequações as exigências de mercado, em prol de uma melhor educação e ensino-aprendizagem.  

 Contudo, o que não são mais aceitáveis são as resistências e falta de entendimento 

referente ao tema pelos gestores educacionais, esse tão discutido durante todos esses anos. É 

importante que a insegurança e a falta de proficiência sejam permutadas por inúmeras 

qualificações existentes, tendo tais fenômenos estudados principalmente pelo corpo docente por 

direcionar o ensino, para não correr o risco de se surpreender com seus novos alunos que já 

chegam à sala de aula com mais bagagem de conhecimento sobre as novas tecnologias do que o 

próprio professor.  

 Por fim, é notório que mesmo com tantas dificuldades, existem soluções para um ensino 

de qualidade. É preciso que a educação reveja alguns conceitos e respectivas obrigações a serem 

cumpridas, na busca pela preparação e capacitação de seus professores, não só para com os 

conteúdos a serem explorados no decorrer do ano letivo, mas, dentre todas as suas práticas 

metodológicas a serem viabilizadas de forma segura, prática, motivacional e promissora para uma 

educação igualitária e mais eficiente.  
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