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Introdução: As Tecnologias Móveis Digitais de Informação e de Comunicação
(TMDIC) estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. As redes sociais
envolvem não só os adultos, mas também as crianças e os adolescentes, que por sua
vez passam a maior parte do tempo conectadas. Nesse contexto, a pesquisa apresenta e
discute os dados sobre impactos das TMDIC na educação, bem como o professor vem
se apropriando dessas ferramentas em sua prática pedagógica. Objetivo: Objetiva-se
analisar impactos das Tecnologias Móveis Digitais de Informação e de Comunicação,
nos anos finais do ensino fundamental, de escolas públicas, de um município do Vale
do Aço.  Metodologia: Pesquisa bibliográfica atrelada a uma pesquisa de campo. A
pesquisa bibliográfica teve como base livros e periódicos publicados nos sites da
Capes, Scielo e Google Acadêmico nos anos de 2013 a 2015. Foram utilizados como
argumentos de pesquisa “redes sociais”, “tecnologias móveis”, “aprendizagem móvel”,
entre outros.
Envolveu trezentos e trinta e seis alunos e cento e trinta e três professores dos anos
finais do ensino fundamental, da rede pública, de um  município do Vale do Aço.
Perfazendo-se um total de quatrocentos e sessenta e nove participantes.
 Resultados: Os dados da pesquisa revelaram que o crescente efeito da mobilidade no
acesso à Internet é incontestável. Dentre esses efeitos foi constatado que os notebooks,
os tablets e os celulares fazem parte do cotidiano de uma parcela significativa de
crianças e adolescentes e de professores que atuam no ensino fundamental. Os dados
revelam, ainda, que o uso das TMDIC como objeto de estudo e como ferramenta de
aprendizagem necessita de aperfeiçoamentos, uma vez que já fazem parte do cotidiano
de crianças e adolescente e seus impactos na educação, ainda, carecem de mensuração.

Os dados, dialogados a partir de estudos e pesquisas sobre educação no contexto
tecnologias de comunicação e informação, revelaram o protagonismo juvenil nas redes
sociais da internet; um distanciamento entre cultura impressa da escola e cultura digital
dos alunos; ausência de práticas docentes com uso das tecnologias como objeto de
estudo e como ferramenta pedagógica.  
A pesquisa revela, também, que os alunos passam mais de oito horas por dia
conectados à internet. Entretanto, não usam esse tempo para pesquisas e estudos. Os
professores usam a internet para planejar aulas, mas não propõem atividades para  os
alunos utilizarem essas TMDIC no processo de ensino-aprendizagem. Conclusão: As
tecnologias digitais são subutilizadas nas escolas envolvidas na pesquisa, uma vez que
não estão integradas ao currículo e às atividades colaborativas e interativas para os
sujeitos da aprendizagem. Considera-se que a pesquisa tem uma relevância social, por
conscientizar professores e alunos sobre os impactos das TDIC no cotidiano escolar.
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