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RESUMO

Esta pesquisa ressalta a importância do uso das tecnologias da informação e da comunicação na educação, como também, a visão do docente acerca de novos métodos de

aprendizagem e a sua inserção no ensino para despertar aos discentes uma nova forma de aquisição cognitiva. Iremos abordar de forma conjunta as temáticas apresentadas, as

ligações da tecnologia educacional com o meio social. No processo de aprendizagem, o fator de suma importância é a aquisição cognitiva do discente, o que traz ao docente uma

constante busca por novas fórmulas de ensino. Entende-se a relevância da prática tecnológica dentro do ambiente escolar, visto que a sociedade está cada vez mais globalizada.

Hoje, a maioria dos discentes usufrui de aparatos tecnológicos, o que valida a utilização desses na sala de aula, trazendo o conhecimento que o aluno já possui para o âmbito

escolar, o que o torna parte integrante de um novo método de ensino-aprendizagem. Desta forma, a tecnologia se torna uma ferramenta valiosa no desenvolvimento sociocultural

do aluno. Após uma entrevista com docentes, comprovou-se que as novas tecnologias devem ser sempre analisadas em função do contexto escolar, pois objetiva o ensino e traz

ao discente o despertar do desejo por um novo conhecimento. Só assim, as futuras gerações de alunos se tornaram cidadãos competentemente letrados tecnologicamente. Este

trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa quantitativa somada aos conhecimentos prévios dos autores com ilustres teóricos que tratam da temática apresentada, como 

Dourado (2007), Ponte (2000), Lévy (1993), Parâmetros Curriculares Nacionais (1999) e Unesco (1990).
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