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O ENSINO NA ERA DIGITAL, A FORMAÇÃO CONTINUADA E O APOIO DO 
SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

 
 

¹Angelle Vargas do Nascimento 

 
 

RESUMO- O presente trabalho aborda as mudanças tecnológicas e a necessidade de 
alterações metodológicas que as mesmas exigem na educação, principalmente, no 
que trata do papel do supervisor pedagógico em ajudar o professor na sua formação 
para a prática docente usando as novas tecnologias. Este estudo foi embasado em 
referências bibliográficas, artigos e outros materiais de cunho científico. Através deste 
trabalho objetivei entender a necessidade de postura no trabalho do professor a partir 
das novas tecnologias e o papel do supervisor pedagógico para auxiliá-lo. Ao longo 
da pesquisa, encontrei a ideia de que o ensino tradicional é insuficiente para o 
estudante do mundo contemporâneo. Também de que para trabalhar com esse novo 
perfil de discente a escola precisa inserir novas práticas, ferramentas tecnológicas e 
o professor precisa se atualizar e inserir formas distintas para construção do 
conhecimento. Partindo desse princípio e de um pensamento reflexivo, com esse 
trabalho pude perceber que a formação dos professores é deficitária e que falta 
políticas públicas que invistam tanto na qualificação dos profissionais, quanto na 
estrutura física da escola. No entanto, o profissional atuante na supervisão é essencial 
para pensar em possibilidades, na formação continuada dentro da escola, que 
atualizem o profissional da educação para o uso das tecnologias. Portanto, só será 
possível um avanço com o querer do professor, o apoio do supervisor e equipe diretiva 
e com incentivo das políticas públicas voltadas à educação.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Mudanças Tecnológicas. Professor. Formação. 
Supervisão. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo sempre passou por muitas mudanças, a evolução tecnológica está 

entre as que trouxe para o ser humano modificações de ações e possibilidades de 

novos recursos. A educação está sendo diretamente afetada pela revolução digital, 

pois através dela surgiu a geração de estudantes ligados às tecnologias, exigindo uma 

nova postura dos educadores e da escola. 

Por esse motivo a educação começou a refletir sobre as metodologias e 

ferramentas utilizadas nas aulas, chegando à conclusão que a nova geração precisa 

de aulas mais dinâmicas com uso de mecanismos que fazem parte do cotidiano dessa 

geração como: celulares, computadores, redes sociais por onde propagam 

informações e as quais geram produções que circulam entre os jovens. A 

problematização se deu em compreender a concepção do desafio que é essa 

modalidade, exigida pela era digital, e a formação continuada dos professores para 

essa prática. 

Partindo do preceito que atualmente há uma sociedade extremamente 

conectada, é preciso pensar em usar esses recursos para enriquecer as aulas, pois é 

possível utilizá-los como forma colaborativa que favorece a aprendizagem de modo 

diferenciado. Multiplicidade de linguagens, modos de significações nos textos em 

circulação, sejam eles sociais, impressos, nas mídias audiovisuais ou digitais. 

Acredita-se também que há necessidade de um novo olhar para a formação de 

um sujeito múltiplo, além dos textos escritos que já está sendo analisada há algum 

tempo. No entanto, para a aplicabilidade das novas metodologias os professores 

precisam, no cotidiano, mediar o ensino-aprendizagem e lidar com o estudante nativo 

das tecnologias digitais. Mas nem sempre os professores estão preparados para as 

novas tecnologias e metodologias inovadoras, pois grande parte dos professores são 

imigrantes digitais, ou seja, não nasceram na era digital e precisam entendê-la. 

Autores como Moran, Wang trazem conceitos sobre a tecnologia e a educação. 

Algumas pesquisas do Comitê Gestor da Internet no Brasil têm buscado investigar o 

impacto das tecnologias na comunidade escolar, a frequência de utilização da mesma 

como recurso educacional e o preparo das instituições e professores para utilizá-las. 

Também o papel do supervisor pedagógico na formação continuada, ou seja, como 

mediador do aprimoramento pedagógico do professor. 
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As ideias apresentadas por esses autores e as informações levantadas pelas 

pesquisas em relação ao tema serão abordadas nesse trabalho na organização de 

três capítulos, nos quais será desenvolvido o referencial teórico sobre o assunto em 

questão e comentado sobre os resultados pesquisados.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica que, de 

acordo com Salomon (2004), é a pesquisa que consiste na busca de conhecimentos 

oferecidos pela Biblioteconomia e Documentação, entre outras ciências e técnicas 

empregadas de forma ponderada buscando a identificação, localização e obtenção da 

informação para produção escrita do trabalho científico. 

Através das fontes pesquisadas pôde-se obter as informações necessárias 

para o levantamento de dados e a compreensão das mudanças ocorridas e 

necessidades para prática docente na era digital, a necessidade de formação do 

professor para trabalhar usando novas tecnologias e papel do supervisor pedagógico 

nesta formação. 

3 O ENSINO NA ERA DIGITAL 

As mudanças ocorridas na sociedade trazem consequências na cultura, na 

economia, na política, na educação e na relação entre as pessoas. O foco aqui será 

dado ao avanço tecnológico e a disseminação do mundo digital, porque impactam na 

sociedade e exigem alterações de alguns setores, dentre eles o educacional. Isso 

porque o ensino tradicional, no qual o professor transmite conhecimentos e o 

estudante passivo, sentado em sua classe, assimilando e gravando conteúdo é 

insuficiente para o mundo contemporâneo que necessita de pessoas ativas, 

protagonistas, empreendedoras e com múltiplas habilidades. 

No entanto, o papel da escola e do educador vai além do ensino/mediação de 

conteúdo ou para o mundo profissional, pois possuem funções bem mais amplas na 

vida das pessoas e consequentemente na sociedade. Ambos trabalham com o 

desenvolvimento de habilidades que atinjam competências acadêmicas, ético-
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estéticas, políticas e tecnológicas esmerando-se no propósito de contribuir na 

formação de cada indivíduo do modo mais vasto possível. Para isso, na sociedade 

atual, há inúmeras reflexões sobre a necessidade de mudanças metodológicas e a 

inserção de novos recursos para auxiliar em uma formação plena da geração atual. 

Neste sentido, Mesquita defende que  

[…] ser professor é ser um guia, é ser um orientador que tem de apoiar as 
crianças em todos os aspetos. Atribui-se-lhe o papel de facilitador das 
aprendizagens das crianças, o que significa poder ajudá-las, orientá-las em 
tudo o que elas necessitem. Ser professor não é só fazer só com que os 
alunos aprendam os conteúdos de um livro, é muito mais que isso, é fazer 
com que os alunos sejam competentes para ultrapassar situações, 
nomeadamente, problemáticas, o que significa formá-los e orientá-los, levá-
los pelo melhor caminho (MESQUITA, 2011, p. 86-87). 

Se o educador tem tantas competências para desenvolver em cada indivíduo, 

de que modo cumprir com essa missão em um mundo onde as tecnologias se fazem 

extremamente presentes na vida das crianças e adolescentes, uma vez que utilizam 

o celular, a televisão, o computador e muitos outros dispositivos para assistir vídeos, 

mandar mensagens, tirar fotos e fazer print para enviar, jogar e acessar redes sociais 

desde os primeiros anos de vida. 

Segundo Wang, 

Enquanto cada vez mais crianças jogam videogames e jogos em computador 
e via Internet, as escolas com ensino tradicional enfrentam diversos 
problemas. Uma das causas apontadas para a dificuldade de aprendizado é 
o fato de que a escola não “fala” a linguagem dos alunos, cujas vidas estão 
centradas na tecnologia. De fato, os alunos atuais mudaram de perfil, não só 
em termos de bagagem de habilidades em ferramentas tecnológicas, que já 
possuem quando entram nas escolas, mas também em termos de bagagem 
contextual. Basta observar que grande parte das crianças com 4 ou 5 anos já 
assistiu a mais de 5 mil horas de televisão, obtendo informações sobre os 
mais variados assuntos (WANG, 2006, p.1). 

Analisando esse contexto, é necessário refletir sobre a forma que o professor 

conseguirá cativar o estudante para prestar atenção em uma aula com apenas quadro, 

canetão e troca de informações. Para isso o educador precisará envolver o educando 

na sua aula e fazê-lo desconectar de tantas opções que o cercam, mas como disse 

Wang 2006, as escolas tradicionais enfrentam vários problemas e um deles é não usar 

a linguagem discente. 

Uma pesquisa realizada pela 'Nossa Escola em (Re)Construção', que ouviu 132 

mil jovens brasileiros, apresentada no site Porvir.org no dia 07 de janeiro de 2017, a 
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qual buscou entender como as tendências educacionais se conectam com os desejos 

dos jovens e mostra que o eles desejam uma escola com novas metodologias e 

tecnologia, pois nela 51% dos jovens responderam que não pode faltar tecnologia em 

todos os espaços da sala de aula, 33% dizem que o melhor jeito de aprender em uma 

escola inovadora é usando a tecnologia e 36% dizem que em uma escola para 

aprender mais a melhor método é usar práticas e buscar resolver situações-problema 

(PORVIR.ORG, 2017). 

A pesquisa diz ainda que as novas ferramentas tecnológicas têm potencial, 

equidade e qualidade na educação, além de aproximar a escola do universo do aluno. 

Com a tecnologia é possível mudar a maneira de ensinar e aprender, incluindo aulas 

mais motivadoras e conectadas com pessoas de todo o mundo, mostrando como as 

inovações são um caminho para se chegar à educação sonhada por todos. 

Ao se refletir sobre a necessidade de a escola falar a linguagem do jovem, 

considerarmos a pesquisa da 'Nossa Escola em (Re)Construção' e até mesmo 

pararmos para analisar as pessoas em nossa volta é evidente que nossas vidas estão 

cercadas por computadores, celulares, televisores e que para a maioria de nossas 

dúvidas usamos o Google, dentre outros mecanismos de pesquisa na Web, 

dificilmente pesquisando em livros. Portanto é inevitável que a escola não se adeque 

para atender os estudantes da atualidade. 

Se a sociedade atual é tecnológica e isso impacta na vida das pessoas, a 

escola e os educadores precisam refletir sobre essas transformações que exigem um 

comportamento e visão diferentes. Estes necessitam estar preparados através de 

formação, metodologias; e aquela pensar no seu projeto arquitetônico, na função dos 

setores, na inserção de ferramentas que auxiliem seus profissionais. 

No que trata do âmbito estrutural da escola, Moran diz que: 

O ambiente físico das salas de aula e da escola como um todo também 
precisa ser redesenhado dentro dessa nova concepção mais ativa, mais 
centrada no aluno. As salas de aula podem ser mais multifuncionais, que 
combinem facilmente atividades de grupo, de plenário e individuais. Os 
ambientes precisam estar conectados em redes sem fio, para uso de 
tecnologias móveis, o que implica ter uma banda larga que suporte conexões 
simultâneas necessárias. As escolas como um todo precisam repensar esses 
espaços tão quadrados para espaços mais abertos, onde lazer e estudo 
estejam mais integrados (MORAN, 2014, p. 5). 

Fica visível na fala de Moran (2014) que a inserção tecnológica está além da 

prática docente. Ela exige uma adequação dos espaços e também de investimentos 
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para uma boa infraestrutura. Se a escola precisa se adequar, o educador também 

necessita rever suas práticas, pois se antes era requisito fazer um curso de 

datilografia, saber escrever cartas, aprender a usar o fax, entre tantas outras coisas 

que hoje já se tornaram obsoletas; atualmente, a necessidade é enviar e-mail, produzir 

vídeos, criar gráficos, ou seja, inserir novas práticas, ferramentas tecnológicas. E para 

isso o professor precisa se atualizar, caso contrário, a dificuldade de comunicação 

entre discente e docente será ainda mais difícil e a motivação do estudante quase 

nula. 

Almeida e Valente, dizem ainda que: 

Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos 
professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a 
Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, podemos 
aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas 
diferentes. Isso é complexo, necessário e um pouco assustador, porque não 
temos modelos prévios bem-sucedidos para aprender de forma flexível numa 
sociedade altamente conectada (ALMEIDA & VALENTE, 2012, p.57). 

Se as pessoas avaliarem que com a internet se tem muita facilidade de acesso 

a qualquer dado desejado, a escola se tornou secundária. Porém, é primordial que 

essas informações disponíveis na rede sejam filtradas, transformadas em 

conhecimento e sabedoria, possibilitando a construção das múltiplas habilidades 

exigidas pelo mundo de hoje. 

Sobre o excesso de informações, Cury (2003) salienta que, antigamente, as 

informações dobravam a cada dois séculos, mas atualmente dobra-se a cada ano. 

Por isso na atualidade uma criança com em torno de sete anos de idade tem mais 

informações do que os Imperadores Romanos no auge de Roma. Porém, essas 

informações não são elaboradas, não são processadas corretamente e estressam o 

cérebro, ou seja, não foram transformadas em conhecimento, em sabedoria e criam 

assim um auto fluxo. Segundo o médico, isso é bom, mas o excesso desse fluxo pode 

causar a, denominada por ele, Síndrome do Pensamento Acelerado e estressar a 

criança a ponto de causar sintomas psicossomáticos. 

A fala do autor supracitado corrobora com a ideia de que as informações podem 

ser encontradas na rede, mas é preciso ajudá-los nesse processo e conduzi-los às 

informações corretas e importantes para a construção de conhecimento e do 

protagonismo. Cury (2003, p.127) afirma também que “a exposição interrogada gera 
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a dúvida, a dúvida gera o estresse positivo, e este estresse abre as janelas da 

inteligência. Assim formamos pensadores, e não repetidores de informações”. 

A educação tem também a função de amparar a formação do caráter da 

pessoa, pois esse trabalho não pode ser estruturado fora das relações de convívio, 

objetivando a inserção do indivíduo na sociedade. Segundo Cury, 

[...] os educadores, apesar das suas dificuldades, são insubstituíveis, porque 
a gentileza, a solidariedade, a tolerância, a inclusão, os sentimentos 
altruístas, enfim todas as áreas da sensibilidade não podem ser ensinadas 
por máquinas, e sim por seres humanos (CURY, 2003, p.65). 

Desse modo, a ideia de facilidade do educando em ter acesso a materiais da 

rede não facilita em nada a vida do educador, porque terá que ensiná-lo a filtrá-los, a 

processá-los e assim torná-los úteis ao conhecimento, pois senão o fizer serão apenas 

mais informações sem importância. A vida do docente torna-se mais complicada 

também porque precisará preparar aulas mais dinâmicas e atrativas. 

3.1 A necessidade de formação  

As inovações tecnológicas da atualidade apresentam abundância de 

instrumentos para aplicabilidade de novas metodologias na prática educativa, as quais 

têm como protagonista do fazer os professores que precisam, no cotidiano, mediar o 

ensino/aprendizagem e lidar com o estudante nativo dessas tecnologias digitais. Por 

isso surge a dúvida se os professores estão mesmo preparados para lidar com esse 

novo contexto, pois grande parte desses são imigrantes digitais, ou seja, não 

nasceram na era digital e precisam entendê-la. 

Os escritores Palfrey e Gasser (2011) conceituam o que é ser um Imigrante ou 

Nativo Digital. Segundo eles, Nativos Digitais são: 

Todos àqueles nascidos após 1980 e que receberam estímulos modais 
diferentes das gerações anteriores, além de adquirirem habilidades para usar 
as novas tecnologias digitais. Eles se relacionam com as pessoas de forma 
diferente e atravessada por essa hiperconectividade. Há também os 
Imigrantes digitais. São estes os que não se enquadram nesse grupo 
(nascidos em gerações anteriores) e precisam passar por um processo de 
imersão nestas novas linguagens e interação com os nativos digitais, além 
de passarem por um processo de apropriação destes novos conceitos 
tecnológicos (PALFREY; GASSER, 2011, p.12).  



 

 

10 

 

 

 
 

Levando em consideração que grande parte dos professores não nasceu na 

era digital, é indispensável a formação na área para que eles possam aplicar esses 

conhecimentos com seus educandos. Mesmo aquele educador que nasceu inserido 

nas tecnologias, precisa de suporte para aprender como direcionar os instrumentos 

digitais para o uso em sala de aula. Fala-se muito e cobra-se dos docentes o uso de 

métodos e recursos inovadores, mas há pouco amparo em relação à capacitação para 

isso. 

Sobre este contexto, o representante da Unesco no Brasil, Vincent Defourny, 

afirmou que a capacitação de professores é fundamental no processo de introdução 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na educação. “É preciso 

transformar a sociedade da educação em sociedade do conhecimento”, ressaltou. “Há 

a necessidade de envolver estudantes gestores e também a família e a sociedade, 

que são parte da comunidade escolar” (SEED, 2010, p. 1). 

No entanto, conforme afirma Belloni (1998), os investimentos públicos no 

campo da educação são insuficientes no que se refere às tecnologias. 

Para que o professor possa ensinar usando as diversas ferramentas tais como: 

vídeos, músicas, sites educativos, armazenamento de arquivos nas nuvens, objetos 

de aprendizagem, blogs, infográficos, entre outras tantas opções, ele necessita estar 

capacitado e possuir uma infraestrutura que lhe permita fazê-lo. 

A fim de avaliar a infraestrutura das Tecnologias de Informação e Comunicação 

e a utilização desses recursos pelos professores nas escolas, o Comitê Gestor da 

Internet no Brasil, através do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação, apresenta a pesquisa TIC Educação. Em 2017, em sua 

sétima edição, lançou a pesquisa realizada em 2016 na qual a especialista Lucia 

Dellagnelo relata que: 

[...] gestores e professores conhecem e sentem-se confortáveis com o uso de 
tecnologia para fins pedagógicos, é interessante notar que 99% das escolas 
relataram que pelo menos alguns professores utilizam tais recursos, mas 
quase 26% dos educadores os aproveitam apenas para preparar as aulas e 
realizar apresentações expositivas para os alunos. Em relação a 
capacitações profissionais, 77% das escolas responderam que poucos 
professores participaram de cursos sobre o uso de tecnologia e, quando o 
fizeram, foi apenas com o objetivo de aprender ferramentas básicas. Entre os 
professores e diretores que fizeram formação para uso de tecnologia, apenas 
27% ficaram satisfeitos com as formações realizadas. Somente 3,4% das 
escolas reportaram que seus professores têm as competências necessárias 
para criar conteúdos e recursos digitais e adotar novas práticas pedagógicas 
com o uso de tecnologia. A dimensão conteúdos e recursos digitais busca 
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captar o tipo e a frequência com que estes recursos são utilizados na escola. 
Apesar de 95% delas terem respondido que utilizam conteúdos e recursos 
digitais, apenas 37% afirmaram que tais recursos são alinhados a critérios e 
objetivos definidos pelos seus projetos políticos pedagógicos. Com relação à 
fonte desses recursos, aproximadamente 65% reportaram acessar 
repositórios de conteúdos e recursos educacionais digitais (nacionais ou 
locais), mas 35% das escolas disseram acessar conteúdos somente por meio 
de buscadores de Internet. Apenas 5% das escolas reportaram que seus 
professores produzem os conteúdos e recursos digitais que utilizam 
(DELLAGNELO. 2017, p.37). 

Conforme os dados dessa pesquisa, fica visível a baixa porcentagem de 

publicações dos professores em relação aos recursos educacionais digitais, assim 

como a obtenção de um avanço na capacitação dos professores. Só assim eles 

progredirão em relação ao uso dos recursos tecnológicos. 

Apesar de já ser muito debatido, a formação de professores para uso das 

tecnologias ainda é deficitária. De acordo com Almeida (2003), para que o professor 

possa expandir o seu olhar para outros horizontes e desenvolver competências, é 

importante que ele esteja engajado em programas de formação continuada. Para 

obter resultados eficientes na utilização da tecnologia no cotidiano escolar, é preciso 

que o professor se aproprie das contribuições que a tecnologia tem a oferecer e possa 

executá-la de forma diferenciada. 

De acordo com Moran (2001), na maior parte das vezes os docentes têm 

dificuldades no domínio das tecnologias e buscam fazer o máximo que podem, diante 

disso, apresentam uma atitude controladora e repetidora. Muitos tentam mudar, mas 

não sabem bem como fazê-lo e não sentem preparados para experimentar com 

segurança. Ele afirma ainda que é importante diversificar as formas de dar aula, 

desenvolver as atividades e de avaliar. Tantos estudos têm insistido na importância 

da formação do professor para uso correto das tecnologias, deste modo o professor 

precisa conhecer as ferramentas tecnológicas, para adquirir autonomia e conseguir 

usar as TIC. O professor é o mediador, ele é que conhece o conteúdo, sabe das 

necessidades e dos prováveis caminhos para que o aluno possa obter um melhor 

aprendizado, todavia o monitor pode se constituir como peça fundamental neste 

cenário, desenvolvendo um trabalho de parceiro junto ao docente. 

Um dado importante analisado pela pesquisa foi o acesso à internet, que é 

primordial para execução destas ferramentas, e levantou-se que: 
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Com relação à conexão com a Internet, quase 16% reportaram que ela está 
disponível somente para uso administrativo. Em 65%, só há conexão a partir 
dos computadores fixos, e a Internet não é suficiente para acessar 
simultaneamente recursos educacionais mais complexos, que envolvem, por 
exemplo, vídeos ou jogos. Apenas 1,6% das escolas disse possuir acesso à 
Internet sem fio com capacidade de permitir múltiplos acessos a qualquer tipo 
de recurso educacional digital (DELLAGNELO, 2017, p.37). 

Além da capacitação profissional é necessária uma infraestrutura que 

possibilite o uso dos instrumentos digitais na sala de aula ou escola, assim como a 

realização de pesquisas. 

3.2 Apoio do supervisor pedagógico na formação continuada 

Sabe-se da necessidade de aperfeiçoamento para aplicação das novas 

tecnologias em sala de aula e metodologias que proporcionem ao estudante a prática 

usando dessas ferramentas. Para amparar o professor e auxiliar na busca de 

formação entra o profissional do supervisor pedagógico, o qual tem a função de 

acompanhar o trabalho do professor e o auxiliar no desenvolvimento de seus 

propósitos, detectando os problemas existentes e dialogando sobre as possíveis 

soluções. De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), (BRASIL, 1997).  

A qualificação do pessoal docente se apresenta como um dos maiores 
desafios educacionais. A melhoria da qualidade de ensino, indispensável 
para assegurar à população brasileira o acesso pleno a cidadania e a 
inserção para atividades produtivas que permita elevação constante do nível 
de vida, constitui um compromisso da nação (BRASIL, 1997, p. 29). 

Nesta perspectiva, acredita-se que o supervisor pode ser o articulador da 

educação de qualidade, para isso este profissional deve ter suas ações atreladas à 

gestão da escola como um todo. Uma vez que ele busca junto com o professor 

minimizar as eventuais dificuldades do contexto escolar em relação ao ensino-

aprendizagem. Nóvoa diz que  

Supervisionar e administrar as atividades desenvolvidas na formação 
continuada é um dos focos de fundamental importância no trabalho do gestor. 
Para tanto, faz-se necessário à criação de rotinas de supervisão que permita 
acompanhar o que ocorre em todos os grupos e espaços da instituição, como 
por exemplo: organização do espaço, acompanhamento do planejamento do 
professor (NÓVOA, 2002, p. 59). 
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Entre as funções do supervisor pedagógico, está orientar os professores no 

planejamento e desenvolvimento dos conteúdos, bem como sugerir novas 

metodologias que os avaliem na prática pedagógica e aperfeiçoem seus métodos 

didáticos; acompanhar o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola e o 

trabalho do professor junto ao aluno auxiliando em situações adversas.   

Ajudar os professores a adquirir maior competência didática, lhes motivar e 

proporcionar espaços para que o discente aprimore seus conhecimentos, conheça 

novas práticas usando para isso a formação continuada, espaços e momentos de 

reuniões na escola são ações que um supervisor pedagógico pode fazer e que trará 

a todos, escola/professor/estudante, muitos benefícios. 

Diante das perspectivas de inovação tecnológica e das dificuldades de 

trabalhar com estas novas metodologias a presença do supervisor é essencial, como 

instigador da capacitação docente, destacando a necessidade de adquirir 

conhecimento e condições de enfrentar as dificuldades próprias de sua profissão, 

como também, estar preparado para administrar as constantes mudanças, no 

contexto escolar.  Segundo Lück (2011), o desempenho do professor em termos de 

seus conhecimentos, atitudes e habilidades com relação ao ensino aprendizagem são 

cernes da melhoria da qualidade da educação, também pelo apoio e suporte que o 

supervisor lhe dá, auxiliando e mediando suas dificuldades encontradas no decorrer 

do trabalho pedagógico.   

4 CONCLUSÃO 

Ao final desta pesquisa, foi possível perceber o impacto da tecnologia na 

educação, ou seja, que atualmente o estudante mudou seus hábitos e utiliza recursos 

diversos oriundos da era digital. Mostrou também o quão importante o papel das 

escolas com os novos letramentos, pois não estarão apenas usando ferramentas que 

podem despertar o interesse do estudante, o que é extremamente relevante, mas 

também inserindo ao dia a dia escolar mecanismos usados na sociedade.  

Ficou notória a deficiência na formação de professores para enfrentar este 

desafio e o quanto isso prejudica na prática diária, pois o professor e a escola só 

poderão trazer o ensino digital e sair dos livros didáticos, o que a maioria dos jovens 
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diz ser importante, e estudos comprovam que pode ajudar na motivação para o 

estudo, se estiverem adequadamente capacitados e preparados estruturalmente.  

Assim como a importância do profissional da supervisão educacional em 

ajudar, motivar e proporcionar oportunidades para formação para metodologias que 

utilizem as ferramentas digitais. 
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