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RESUMO 
 

O presente trabalho aborda as mudanças paradigmáticas decorrentes do avanço 
das novas tecnologias da informação e comunicação e tem como objetivo refletir 
sobre as contribuições que essas mudanças trazem à sociedade e 
consequentemente à educação. O uso contínuo de aparelhos tecnológicos por 
crianças desde muito pequenas, influencia na sua forma de pensar e apreender o 
mundo. Elas são chamadas de Nativos Digitais por nascer em meio às tecnologias 
digitais e por saber utilizá-las sem grandes dificuldades. Discute-se também a 
importância dos recursos tecnológicos para fins pedagógicos, podendo ser grande 
auxiliador na prática dos professores dentro e fora da sala de aula. Esse trabalho se 
baseou em pesquisa bibliográfica, sendo esta realizada em livros, e-books e artigos 
online. Foram utilizados autores importantes da área como Moran, Kensky, Lévy, 
Behrens, Almeida entre outros. Conclui-se que o uso de ferramentas tecnológicas 
durante as aulas como o computador, o vídeo e outros, pode ser um grande 
motivador para os alunos, seja pela dinamicidade, pela interatividade, por ter acesso 
a diferentes fontes de pesquisas, como no caso da Internet. Todavia é necessário 
que haja uma preocupação com a formação dos professores, para que eles saibam 
como utilizar esses recursos em seu trabalho, tanto os que estão se formando agora 
ou os que já atuam há mais tempo nas escolas, pois dessa forma eles farão bom 
uso de tais recursos de modo que possam tornar seus alunos autônomos 
contribuindo para sua construção do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Mudanças na sociedade. Tecnologias da informação e 
comunicação. Formação de professores. Paradigmas. Internet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos vêm provocando profundas mudanças em 

todos os segmentos da sociedade, inclusive na educação. Sendo a escola 

responsável por formar indivíduos críticos capazes de interagir no meio social, 

pretendemos responder neste trabalho a seguinte problemática:  quais mudanças  a 

sociedade está atravessando com o advento das novas tecnologias e que 

contribuições essas mudanças estão demandando à educação? 

 O objetivo principal deste trabalho é refletir sobre as mudanças por 

quais a sociedade está passando com as novas tecnologias e o que essas 

mudanças exigem da educação atual. 

Os objetivos específicos são: 

 Conhecer alguns dos principais momentos da informática 

educativa no Brasil até a atualidade; 

 Entender como a rapidez e o fácil acesso à informação 

influencia a mente das crianças de hoje e como oferecer uma 

educação que poderá contribuir de forma significativa no seu 

aprendizado;   

 Analisar a importância da formação do professor para o uso 

das tecnologias na educação;  

 Discutir o papel da escola frente aos conteúdos pesquisados 

na internet. 

Considerando que a pesquisa bibliográfica tem por finalidade  “[...] 

colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e registrou a respeito do 

seu tema de pesquisa” (PÁDUA, 2007, P. 55), este trabalho foi construído a partir da 

análise de diferentes obras que abordam a temática acerca da tecnologia 

educacional. Procurei me basear nas ideias de importantes nomes dessa área, como 

Kenski (2003, 2010), Moraes (1999), Lévy (1999), Moran (2006, 1997), Behrens 

(2005, 2006) entre outros. A pesquisa teve como suporte o uso de livros (impressos), 

livros digitais (e-books), dissertações e artigos da web.  

Foram utilizados também outras fontes de informação, como vídeos, 

linhas do tempo da web, blogs, que por vezes, me auxiliram na organização do 

trabalho e no esclarecimento de algumas dúvidas. 
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No desenvolvimento do trabalho faremos primeiramente uma breve 

contextualização da informática no Brasil. Abordaremos neste segundo capítulo os 

principais eventos e documentos que trouxeram contribuições para a informática na 

educação. Citaremos rapidamente o projeto UCA, que ainda está em fase de 

experimental. 

No terceiro capítulo discorreremos sobre o sugimento das TIC e que 

impactos ela vem causando com o seu crescimento na sociedade, nas formas de 

conhecimentos e consequentemente na educação. Discutiremos também acerca da 

nova geração de alunos que já nasce em meio a tecnologia e não se intimidam 

diantes delas. 

Já no quarto capítulo será abordado o uso da internet na educação, 

qual a sua importância no processo de aprendizagem e algumas formas de utilizá-la 

para potencializar as atividades. Assim como a internet oferece multimeios para 

promover a interação dos alunos nos ambientes virtuais, no capítulo cinco 

discutiremos sobre a pesquisa e a sua importância para a construção do 

conhecimento. Este capítulo abordará também a postura do professor no ensino com 

pesquisa e como ele trabalhará as informações colhidas pelos alunos. 

O sexto capítulo caracteriza a função do professor da sociedade 

atual. Quais mudanças o professor deve realizar na sua prática pedagógica, como 

ele deve lidar com a nova forma de ensinar e como ele pode ajudar o aluno a 

aprender.  

Nas considerações finais, apresentaremos os resultados da 

pesquisa. Neste capítulo, explicitaremos nossas percepções acerca do que foi 

pesquisado, e o nosso entendimento após extensa pesquisa sobre o tema. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INFORMÁTICA NO BRASIL 

 

   Há registros de que as primeiras experiências do uso do computador 

na educação ocorreram em meados da década de 50 nos Estados Unidos da 

América; utilizados na resolução de problemas em cursos de pós-graduação em 

1955, e em 1958, como máquina de ensinar, no Centro de pesquisa Watson da IBM 

e na Universidade de Illinois (VALENTE, 1999). 

   O uso do computador na educação no Brasil teve início na década 

de 70 com algumas experiências em universidades. No ano de 1971, na 

Universidade Federal de São Carlos, foi realizado um seminário intensivo sobre o 

uso de computadores no ensino de Física. Ainda nesse mesmo ano, foi promovido 

no Rio de Janeiro a Primeira Conferência Nacional de Tecnologia em Educação 

Aplicada ao Ensino Superior (I CONTECE) (VALENTE, 1999). 

   Em 1973, iniciou-se o desenvolvimento de algumas experiências em 

outras universidades. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

computadores de grande porte eram usados como auxílio para ensino e avaliação 

em Química pelo professor; e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), no desenvolvimento de softwares educativos (BRASIL, 2007). 

   No ano de 1975, iniciou-se a escrita do documento Introdução a 

Computadores por um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) para ser usado em programas de 2º grau. 

   Em 1976, após uma visita ao Laboratório do MIT (Massachussets 

Institute of Technology), nos Estados Unidos, um grupo de professores começou a 

investigar o uso de computadores na educação, a partir da linguagem LOGO, 

criando um grupo interdisciplinar que envolvia especialistas das áreas de linguística, 

computação e psicologia educacional. Neste mesmo ano foram iniciados os 

primeiros trabalhos com o uso de Logo com as crianças. As experiências foram 

realizadas com filhos de professores da própria UNICAMP (VALENTE, 1999). 

   No final da década de 70 e início de 80, surgiam novas experiências 

na UFRGS apoiadas nos estudos de Papert e nas teorias de Jean Piaget. Um 

trabalho que se destacou, foi desenvolvido pelo Laboratório de Estudos Cognitivos 

do Instituto de Psicologia, que explorava a potencialidade do computador com a 

linguagem LOGO (MORAES, 1993). 
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   Segundo Borges (2004), um grande marco inicial nas discussões 

acerca da informática educativa no Brasil se deu no I seminário de Informática na 

Educação, realizado em agosto de 1981 na Universidade de Brasília. Esse seminário 

foi promovido pela SEI (Secretaria Especial de Informática, juntamente com o MEC 

(Ministério de Educação e Cultura) e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico). 

 

Nesse seminário foram apresentadas algumas recomendações para 
o uso do computador como ferramenta auxiliar no processo de 
ensino aprendizagem tais como: as atividades de informática 
educativa devem evidenciar aspectos culturais, sociopolíticos e 
pedagógicos da realidade brasileira, e as questões educacionais 
devem prevalecer sobre as questões técnicas. Um outro aspecto 
importante também discutido no seminário foi a recomendação da 
implantação de projetos-piloto que realizariam experiências e 
estudos em informática na educação (MORAES 1997 apud 
BORGES, 2004, p. 44). 

 

   Ainda no ano de 1981, no mês de dezembro, foi divulgado o 

documento “Subsídios para a Implantação do Programa Nacional de Informática na 

Educação”, criado por um grupo de representantes do MEC (Ministério da 

Educação), da SEI (Secretaria Especial de Informática), da CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da FINEP (Financiadora de 

Estudos e Projetos). O documento apresenta o primeiro modelo do sistema de 

informática na educação da sociedade brasileira, bem como seu funcionamento 

(BRASIL, 2007). 

   O documento dizia que as iniciativas nacionais deveriam estar 

centradas nas universidades para a construção de conhecimentos científicos, e 

posteriormente ser discutidas com a sociedade brasileira. 

   Destacava ainda, a importância da adequação dos fatores de 

produção em educação, para que as necessidades das diferentes realidades 

regionais fossem atendidas, e propunha o aumento e o acúmulo de conhecimento 

na área através de realizações de pesquisas para a formação de recursos humanos 

de alto nível, para a capacitação nacional e para o desenvolvimento de softwares 

educativos. (BRASIL, 2007) 

   No ano de 1982, o desenvolvimento de pesquisas na área de 

recursos humanos, passou a ser financiado pelo MEC, assim como o 
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desenvolvimento de metodologias educacionais e a elaboração de softwares 

próprios para a educação. 

   Nesse mesmo ano, no mês de agosto, acontece o II Seminário 

Nacional de Informática para a Educação, realizado na Universidade Federal da 

Bahia. Esse seminário tinha por objetivo a coleta de subsídios para a criação de 

centros-pilotos a partir reflexões de especialistas das áreas de Educação, Psicologia, 

Sociologia e Informática. 

   Deste seminário originaram-se grandes recomendações norteadoras 

da política educacional de informática na educação. Dentre elas, pedia-se que os 

núcleos de pesquisa fossem vinculados às universidades com caráter 

interdisciplinar; que os computadores não passassem a determinar a educação e 

sim servir de auxiliador no processo educacional; que a informática na educação não 

deveria ser aplicada somente ao 2º grau e que a formação dos professores fosse 

priorizada em relação aos aspectos teóricos, nas pesquisas e experimentação, e que 

fosse envolvido com a tecnologia do computador. (BRASIL, 2007) 

   Um dos importantes resultados destes seminários foi a ideia de 

implantar projetos-piloto em universidades, o que originou, no ano de 1984, o Projeto 

EDUCOM. Esse projeto tinha por objetivo estimular o desenvolvimento da pesquisa 

multidisciplinar direcionada à aplicação das tecnologias de informática no processo 

de ensino-aprendizagem. Este experimento foi realizado nas Universidades Federais 

de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco e pela 

Universidade Estadual de Campinas. Em 1985, o projeto passou por dificuldades 

financeiras devido à mudanças de ordem política e administrativa. 

   Em 1986 foi implantado o Projeto de Ação Imediata em Informática 

na Educação, FORMAR. Esse projeto tinha por objetivo capacitar profissionais da 

educação e implantar infraestruturas de suporte nas secretarias estaduais de 

educação. Posteriormente, os participantes do projeto tiveram que implantar em 

seus Estados os CIED (Centros de Informática Educativa) com vistas a possibilitar 

que a informática educativa fosse multiplicada nas escolas públicas. 

   Já o PRONINFE (Programa Nacional de Informática na Educação) 

foi instituído pelo MEC em outubro de 1989, e tinha por finalidade: 

 

 



 12 

Desenvolver a informática educativa no Brasil, através de projetos e 
atividades, articulados e convergentes, apoiados em fundamentação 
pedagógica sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade 
política, técnica e científica imprescindível ao êxito dos esforços e 
investimentos envolvidos. (BRASIL, 2007, p, 25) 

    

   O programa visava o desenvolvimento e a utilização nas redes de 

ensino de 1º, 2º e 3º graus e na educação especial, criando centros, subcentros 

laboratórios distribuídos geograficamente por todo o território brasileiro, a 

consolidação e integração de pesquisas e a capacitação continuada de professores.  

   O PRONINFE em quinze anos apresentou grandes avanços como 

implantação de 44 centros de informática, e em sua maioria com conexão à Internet, 

400 laboratórios na rede pública de ensino com financiamento do governo e mais de 

10.000 profissionais capacitados para trabalhar com a informática educativa, muitos 

deles pesquisadores, mestres e doutores. 

   No ano de 1997, foi criado o Programa Nacional de Informática na 

Educação (ProInfo), programa vinculado à Secretaria de Educação a Distância  

(SEED).  Seu objetivo era o de promover nas redes públicas de ensino fundamental 

e médio, o uso pedagógico da informática. Foram implantados pelo programa 119 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) em 27 Estados e Distrito Federal e 1419 

multiplicadores foram capacitados através de cursos de especialização em 

informática em educação. (VALENTE, 1999) 

 

2.1 UCA 

  A OLPC (One Laptop per Child) foi fundada por Nicholas 

Negroponte, juntamente com Seymor Papert e outros pesquisadores com o objetivo 

de “[...] produzir e distribuir, a preço baixo, sem fins comerciais, um laptop que 

materialize a máquina universal do conhecimento, idealizada por Papert, para 

crianças de países em desenvolvimento [...]” (GILENO, 2008, p. 2) 

  Apesar do baixo custo, no ponto de vista educacional, essa máquina 

estaria bem mais avançada do que os laptops convencionais, pois ela deveria 

segundo Gileno (2008, p. 2) 

 

[...] ser multimídia, com acesso wireless à internet, câmera 
fotográfica e de vídeo, imagem a cores, gravador de som e um 
sistema operacional com interface gráfica não verbal, intuitiva. Por 
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fim, deveria ter manutenção simples e não depender de energia 
elétrica externa para funcionar, possuindo seu próprio gerador. 

   

  No início de 2005, no Fórum Mundial de Davos, acontecia o primeiro 

contato do nosso ex-presidente com o projeto, que meses depois recebeu os 

idealizadores da OLPC em Brasília, demonstrando grande interesse em testar os 

laptops educacionais em algumas escolas públicas do país. (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2008).  

  A OLPC doou ao Brasil 550 laptops do modelo XO, o suficiente para 

esquipar duas escolas públicas, com o propósito de realizarem experimentos. Uma 

das escolas escolhidas pertencia à rede municipal de São Paulo, que seria 

supervisionada pelo Laboratório de Sistemas Integrados da Universidade de São 

Paulo (LSI/USP), e a outra na região central de Porto Alegre, cuja orientadora 

professora Léa Fagundes, estava vinculada à Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). (GILENO, 2008) 

  Outras duas empresas ofertaram computadores para tal experimento 

ao governo federal, o que possibilitou que a avaliação das máquinas fosse estendida 

para outras escolas do país. No total, cinco escolas foram beneficiadas com os 

laptops educacionais nessa primeira fase. (SANTOS; BORGES, 2009)  

 

Com a oferta da Intel e da Encore, de também ceder laptops para 
testes ao governo brasileiro, foram implantados experimentos, no 
ano de 2007, em cinco escolas públicas, nos estados do Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins e no Distrito 
Federal. O projeto foi batizado de Um Computador por Aluno, ou 
simplesmente UCA. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008, p. 89) 

 

  A Intel lançou o modelo Classmate e doou 800 laptops para o 

governo brasileiro, que foram encaminhados para uma escola da cidade de Piraí 

(RJ) e uma localizada em Palmas (TO). Já a Encore, com objetivos comerciais, doou 

para nosso país 40 laptops, modelo Mobilis. Estes protótipos com característica 

Tablet foram introduzidos em uma escola pública de Brasília (DF). 

  O governo contratou três centros de pesquisa para a validação do 

produto, sendo elas: CERTI (Fundação Centro de Referência em Tecnologias 

Inovadora, da cidade de Florianópolis – Cadeia produtiva, gestão inovação (P&D) e 

software); LSI (Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, USP – São Paulo, 

Circuitos Integráveis, hardware, tecnologia sem fio e software) e CenPRA (Centro de 
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Pesquisa Renato Archer, vinculada ao MCT Campinas – display, hardware e 

ergonomia). (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008) 

   Na segunda fase, 150 mil laptops foram adquiridos pelo governo 

federal para serem distribuídos em 300 escolas. As escolas participantes recebem 

ainda banda larga, infraestrutura de rede sem fio, programas de formação e 

avaliação, promovidos pelo MEC.  

   As escolas participantes pertencentes à rede de ensino municipal 

foram selecionadas pela UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação) e as pertencentes às redes de ensino estadual e distrital, selecionadas 

pelos governos dos Estados e do Distrito Federal. O programa atende todas as 

unidade federativas, sendo 5 estaduais e 5 municipais, além de contemplar por 

região, 6 municípios com o programa UCA Total, que visa atender todas as escolas 

dos municípios escolhidos. 

   O projeto traz consigo alguns pontos inovadores para a prática 

pedagógica. Com os novos computadores, professores e alunos de escolas públicas 

têm a possibilidade de estar inseridos em uma cultura digital, bem como interagir 

através de redes sem fio conectadas à Internet. A integração das mídias permite a 

realização de diferentes atividades no ambiente escolar e a mobilidade que se tem 

com o equipamento não restringe o seu uso somente nas escolas, mas leva a 

tecnologia para dentro das casas dos alunos. Conectados à Internet, os laptops 

promovem ainda a interculturalidade através das comunidades de aprendizagem; o 

trabalho colaborativo e cooperativo, a construção do conhecimento conjunto entre 

professores e alunos, entre outros. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2008) 
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3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

Ao contrário do que muitos pensam, não estamos na “era 

tecnológica”, pois a tecnologia existe desde os tempos mais remotos. Kenski 

conceitua tecnologia como um “[...] conjunto de conhecimentos e princípios 

científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um 

equipamento em um determinado tipo de atividade [...] (2010, p. 24)”. Para a autora, 

o ato de pesquisar, planejar e criar o produto, são características da tecnologia. 

O ser humano desde os tempos remotos criou a habilidade de poder 

criar aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Isso se dá por seu privilégio 

de ser o único animal a andar ereto, podendo utilizar suas mãos para o trabalho.  

No nosso cotidiano, fazemos uso de tecnologias o tempo todo. 

Quando dormimos, quando almoçamos, escrevemos, passeamos, todas essas 

ações envolvem tecnologia, no entanto estamos tão acostumados com elas que, 

como diz Kenski (2010), deixamos de percebê-las como coisas não naturais. Como 

podemos notar não nos imaginamos sem as tecnologias no nosso dia a dia, desde 

uma simples colher para nos alimentarmos a uma escova de dente para a 

higienização de nossa boca. 

Da mesma forma que o homem criava técnicas e instrumentos para 

suprir suas necessidades, o homem também sentia a necessidade de se comunicar. 

Desde a antiguidade ele já possuía suas formas de expressar ideias, quando faziam 

desenhos nas paredes das cavernas, com o intuito de transmitir informações às 

gerações seguintes. Com o passar do tempo, o homem aperfeiçoava suas relações 

e ia se adaptando às novas necessidades, promovendo cada vez mais, a evolução 

da comunicação.  

Com o crescente avanço tecnológico, as formas de comunicação do 

homem se modernizaram e os meios de obter informações de maneira rápida, fez 

com que as tecnologias da informação e comunicação (TIC) adentrassem a sua vida 

e delas, o fizesse dependente. 

 

Chama-se de NTICs as tecnologias e métodos para comunicar 
surgidos no contexto da Revolução Informacional, Revolução 
Telemática ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidos a partir 
da segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 
de 1990. A maioria delas se caracteriza por agilizar e tornar menos 
palpável (fisicamente manipulável) o conteúdo da comunicação, por 
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meio da digitalização e da comunicação em redes (mediada ou não 
por computadores) para a captação, transmissão e distribuição das 
informações (texto, imagem estática, vídeo e som). (MELO, 2006, p. 
26) 

 

Para Filatro (2004) a revolução das TICs se deu com a apropriação 

da tecnologia pela sociedade, através da disseminação dos microcomputadores na 

década de 80, o que trouxe ao indivíduo o alcance do poder de processamento de 

informações e posteriormente, na década de 1990, com a expansão da internet 

comercial, “[...] que possibilitou a interligação de todos os computadores, grandes e 

pequenos, em uma rede de informações dinâmica, descentralizada e heterogênea.” 

(p. 42) 

As novas tecnologias na atualidade referem-se aos produtos e 

processos oriundos da eletrônica, da microeletrônica e das telecomunicações. Tais 

tecnologias caracterizam-se por estar em permanente mudança e por não serem 

materializadas em máquinas e equipamentos, sendo sua principal área de ação a 

virtual e a informação, sua base. (KENSKI, 2007, p. 25) 

 

3.1 AS TICS E SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO  

 

As TICs evoluem a cada minuto e cada vez mais, tomam conta das 

nossas atividades cotidianas. Elas estão presentes no nosso trabalho, no comércio, 

no nosso lar e em diversos outros lugares, provocando mudanças na nossa forma de 

pensar, agir e de se relacionar com os pares. 

A rapidez com que a informação chega até as pessoas, faz com que 

elas necessitem de atualizar-se diante de uma nova sociedade. Esta, denominada 

“sociedade do conhecimento” pede novas atitudes de indivíduo, que este saiba 

pensar, que seja autônomo e capaz de se situar dentro do nosso mundo, em que a 

informação e a globalização tomam conta dos processos. 

 Desse modo, Suzuki & Rampazzo (2011) dizem que: 

 

Cabe à escola, na condição de instituição responsável pela formação 
do indivíduo, formar pessoas capazes de lidar com o avanço 
tecnológico. Precisa colocar o aprendiz em contato com as novas 
tecnologias da comunicação e informação, bem como colocar a 
tecnologia em favor da educação. (p. 4) 
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 Crianças e adolescentes que já nasceram na era digital e por isso 

são chamadas por Prensky (2001) de “nativos digitais”, estão acostumados com toda 

essa tecnologia presente na atualidade. Sua naturalidade ao usar estes recursos 

tecnológicos é tamanha que não se faz mais necessário o uso de manuais de 

instruções, em se tratando de computadores, câmeras digitais, DVDs, pen drive, 

ipods e outros.  

 Segundo Schlemmer (2009), as crianças aprendem a utilizar essas 

tecnologias através da observação e do contato com elas. Elas interagem com as 

mesmas através do “mexer” para descobrir suas potencialidades, o que na nossa 

geração não se fazia por medo de “estragar” o objeto e ser repreendido pelos pais. 

 Estes aparelhos tecnológicos se modernizam constantemente, “[...] a 

miniaturização e a baixa dos custos possibilitaram uma difusão de massa das TIC, 

que redundou em larga penetração na vida cotidiana tanto no mundo do trabalho 

como na esfera do lazer. [...]” (BELLONI, 2009, p. 20) e as empresas fabricantes a 

cada ano, às vezes nem isso, lançam novos modelos do mesmo produto, menores, 

mais bonitos e com maior potência. Deste modo, tais produtos ficam mais acessíveis 

para quem tem menos condições financeiras, e motivados pela necessidade de se 

situar em um mundo informatizado, adquirem o equipamento tecnológico 

fracionando o valor em inúmeras parcelas. 

 Analisando o parágrafo acima, podemos dizer que alguns dos 

recursos tecnológicos mais utilizados, como computador, câmera fotográfica digital, 

DVDs, Ipods, entre outros, estão se tornando cada vez mais acessíveis ao bolso do 

brasileiro. Jovens, adolescentes e também crianças utilizam esses aparelhos sem 

muita dificuldade, ficando imersos a um universo tecnológico cuja informação chega 

até eles de maneira muito rápida, clara e dinâmica.  

 Em meio a tantas informações absorvidas diariamente pelos 

estudantes, o ensino conservador parece não oportunizar que se explore 

completamente o conhecimento que eles levam para a sala de aula, pois este se 

caracteriza pela reprodução do saber transmitido, sem abertura para novas ideias e 

discussões. A escola contemporânea necessita de professores que saibam trabalhar 

em sala de aula de maneira dinâmica, criativa, que faça com que o aluno se torne 

um ser autônomo, capaz de refletir sobre suas próprias ações. 

 Outra questão decorrente das novas tecnologias é o uso de 

equipamentos tecnológicos para fins didáticos pela própria escola, como auxiliador 
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no processo de ensino. Para tanto é interessante que a escola disponha de tais 

recursos para enriquecer o processo de ensino aprendizagem.  

 

Com o uso da tecnologia de informação e comunicação, professores 
e alunos têm a possibilidade de utilizar a escrita para 
descrever/reescrever suas idéias, comunicar-se, trocar experiências 
e produzir histórias. Assim, em busca de resolver problemas do 
contexto, representam e divulgam o próprio pensamento, trocam 
informações e constroem conhecimento, num movimento de fazer, 
refletir e refazer, que favorece o desenvolvimento pessoal, 
profissional e grupal, bem como a compreensão da realidade. 
ALMEIDA, s.d., p. 2) 

  

 Um dos recursos das TICs presente nas escolas, talvez o mais 

utilizado, é o computador. Apesar de muitas instituições de ensino possuir os 

equipamentos, não fazem o uso destes com o intuito de promover a construção do 

conhecimento por parte do aluno. Os PCs (personal computer ou computador 

pessoal) ficam dispostos em um laboratório de informática, situado em determinado 

local da escola. Os alunos só têm acesso às máquinas quando são levados ao 

laboratório pelo (a) professor (a), e às vezes nem isso. 

 No laboratório, normalmente, o computador é utilizado para digitação 

de textos, para a elaboração de apresentações de trabalhos, para criar gráficos, 

fazer pesquisas na internet, jogar etc. No entanto, muitas vezes essas atividades são 

realizadas sem um objetivo específico. (SCHLEMMER, 2009). Segundo esta mesma 

autora, os educadores não conseguem enxergar as inúmeras vantagens do uso do 

computador como ferramenta educativa. Alguns levam sua aula para o laboratório 

porque está no currículo que é importante utilizar o computador no processo de 

ensino. Outros usam dessa aula como ameaça, dizendo que quem tiver mau 

comportamento não participará da “aula de informática”. Tem aqueles que deixam de 

utilizar o laboratório, como se ele não fosse importante, para terminar outros 

conteúdos do currículo que estão atrasados. Há ainda os que colocam seus alunos 

nas mãos de outra pessoa, geralmente os “laboratoristas”, pelo fato de ter de realizar 

algo que não poderia realizar quando estão com os alunos (atender a um pai, por 

exemplo). 

 Schlemmer (2009) defende que o uso de computadores nas escolas 

não deve ser considerado como um prêmio, tampão ou passatempo pelos 

professores. Tampouco ser utilizado somente para digitar provas ou para fazer listas 
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de exercícios. Para ela o professor deve pensar primeiramente no objetivo da 

atividade, do trabalho e qual a sua contribuição para a aprendizagem dos 

educandos.  O professor precisa promover atividades que mobilizem o pensar do 

aluno, sua reflexão sobre as informações obtidas e articulação destas em outras 

áreas de conhecimento. 

  

[...] A utilização das tecnologias educacionais pode remeter a uma 
simples lógica utilitária e de consumo de tudo que está disponível e, 
dessa forma, pouco contribuir para um ensino inovador, como 
também pode evoluir para uma lógica de produção de informações, 
de materiais, de documentos, que, de fato, promovam a 
aprendizagem. [...] (BISOGNIN;  FAGAN & BISOGNIN, 2009, P. 115)  

 

 Fernandes (2004) concorda quando diz que o profissional docente é 

”[...] componente fundamental para o processo de introdução do computador no 

cotidiano do ensinar e aprender.” O autor diz que é esperado que os alunos possam 

ter acesso a novas informações e experiências por meio da interação entre a 

informática e as disciplinas, e o professor deverá ser o mediador desse processo. 

 O professor deve entender que somente o acesso às TIC não 

promoverá sozinho a construção do conhecimento por parte do aluno, que somente 

a instalação de computadores no ambiente escolar não vai resolver problemas 

educacionais. Brito & Purificação (2008) ressaltam que 

 

[...] o simples uso das tecnologias educacionais não implica a 
eficiência do processo de ensino aprendizagem, nem uma “inovação” 
ou “renovação” principalmente se a forma desse uso se limitar a 
tentativas de introdução da novidade, sem compromisso do professor 
que a utiliza e com a inteligência de quem aprende. [...] (BRITO & 
PURIFICAÇÂO, 2008, p. 40) 

 

 O professor deve estar atento às dúvidas dos seus alunos, aos seus 

interesses e a como eles se relacionam com as atividades que realizam no 

computador. Deve propor desafios a fim de fazer o aluno pensar, atividades coletivas 

para interação em grupo, projetos de aprendizagem, tudo que possa contribuir para 

a construção do conhecimento, colaborando, auxiliando e mediando todo o 

processo. 
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3.2 MUDANÇAS CULTURAIS E NO SABER 

 

 A sociedade tem sua cultura afetada quando surgem instrumentos e 

ferramentas que apresentam novas formas de fazer. As tecnologias vêm também 

alterando a nossa maneira de pensar, conhecer e apreender o mundo, além de 

modificar a nossa economia e o nosso saber. (MORAES, 2000, p. 121-122) 

 Segundo Moraes (2000, p. 121) 

A cultura de um povo envolve seus modos de viver, seus sistemas de 
valores e crenças, seus instrumentos de trabalho, seus tipos de 
organização social, seja ela familiar, econômica, educacional, 
trabalhista, institucional, política ou religiosa, além de todas as 
dimensões éticas e estéticas, bem como seus modos de pensar e 
fazer. 

   

 Brito e Purificação (2008, p. 23) caracterizam o que Moraes (2000) 

denomina de “nova cidadania da cultura informatizada”: 

 

Sabemos que o cenário tecnológico e informacional requer novos 
hábitos, uma nova gestão do conhecimento, na forma de conceber, 
armazenar e transmitir o saber, dando origem a novas formas de 
simbolização e representação do conhecimento. Para tanto, 
necessitamos ter autonomia e criatividade, refletir, analisar e fazer 
referências sobre nossa sociedade.” (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008, 
p. 23). 

 

 O cidadão da sociedade do conhecimento é aquele considerado 

consciente, crítico diante do excesso de informações e das mudanças, aquele capaz 

de lidar com as transformações e inovações nas mais diversas áreas, contudo, 

aquele que saiba “viver e conviver em uma sociedade em permanente 

transformação”. (KENSKI, 2010 p. 64) 

 Para Levy (1994 apud MORAES, 1999, p.122) o conhecimento toma 

nova forma com a informatização a partir do uso de modelos digitais que são 

explorados de maneira interativa. Além dos livros, textos e teorias no papel, hoje se 

trabalha com alguns modelos computacionais como blogs, e-books, bibliotecas 

digitais etc., que possibilitam ao indivíduo fazer a leitura do texto da forma que 

preferir, sem ter que seguir um padrão de leitura. Para Levy  
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[...] Esse fato, essa mudança técnica desestabiliza o antigo equilíbrio 
de forças e as formas de representação do conhecimento, fazendo 
com que novas estratégias e novos critérios sejam requeridos para a 
construção do conhecimento, um conhecimento por simulação, típico 
da cultura da informática. (apud MORAES, 1999, p. 122) 

 

 Levy (2004) coloca que além do tempo social e dos estilos de saber 

ligados aos computadores, as chamadas “antigas” tecnologias intelectuais tiveram 

grande importância ao estabelecer referenciais intelectuais e espaço temporais na 

sociedade. São elas a linguagem oral, a escrita e a digital. 

 A linguagem oral para Lévy (2004, p. 77) tinha como “função básica 

a gestão da memória social, e não apenas a livre expressão das pessoas ou a 

comunicação prática cotidiana”. Segundo o mesmo autor quase toda a cultura era 

transmitida através das lembranças dos membros da comunidade, e a inteligência 

estava relacionada com a memória do indivíduo, principalmente a auditiva. 

 

Baseada nas lembranças dos seus membros, a sociedade oral 
caracteriza-se pela repetição. Circulares, as histórias se repetem 
pelas gerações e se repetem novos e adquirem novos contornos, 
mas não são estruturalmente as mesmas. “Possuindo apenas os 
recursos de sua memória de longo prazo para reter e transmitir as 
representações que lhe parecem dignas de perdurar, os membros 
das sociedade orais exploravam o máximo o único instrumento de 
inscrição de que dispunham” (Levy, 2003, p. 77). Repetem-se por 
meio de músicas e versos, de histórias contadas e transmitidas 
através das gerações. Rimas, danças e rituais são formas didáticas 
de transmitir os conhecimentos considerados valiosos e que 
precisam ser preservados. (KENSKI, 2003, p. 34-35) 

 
 
 As pessoas se organizavam em círculos ao redor de fogueiras para 

ouvir lendas, histórias e ensinamentos, sem mencionar as cantigas e os versos 

reproduzidos constantemente, afim de que as tradições e a cultura fossem passadas 

para a comunidade. Essas trocas de informações carregavam sentimentos e 

geralmente eram acompanhadas de expressões faciais, gestos, músicas e danças, 

costumes próprios de cada povo. (KENSKI, 2003) 

 Com o surgimento da escrita o emissor e o receptor da mensagem 

se distanciam. Não há mais um mediador para traduzir mensagens de outros 

tempos, afastando ainda mais o autor e o leitor. A memória que na sociedade oral 

era de longo prazo, com a escrita, passou a ser de curto prazo. (MORAES, 1999, p. 

122)  
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 Para Kensky (2003) os conhecimentos são concebidos a partir do 

contexto em que está sendo lido e a análise do escrito se dá através de uma 

compreensão puramente racional do que se lê, não sendo possível identificar o calor 

do momento em que o texto foi produzido. “A comunicação escrita é apreendida por 

meio de critérios em que predominam a razão e os aspectos cognitivos da 

personalidade, pretensamente isentos de emocionalidade.” (2003, p. 36) 

 Segundo Kensky (2003), ao escrever, a capacidade do homem em 

refletir e apreender a realidade se torna maior diante da possibilidade de expor suas 

ideias e pensamentos. 

 

[...] A escrita, interiorizada como comportamento humano, interage 
com o pensamento, libertando-o da obrigatoriedade de memorização 
permanente. Torna-se, assim, ferramenta para a memória e, por 
meio dela, os fatos da vida cotidiana são liberados em biografias, 
diários, agendas, textos e redações.” (KENSKY, 2003, p. 37) 

 

 Se na sociedade oral o homem retinha os conhecimentos e os 

passava para a comunidade por meio de histórias, lendas, músicas etc., com a 

escrita as informações colocadas no papel passaram a atingir um maior contingente 

de pessoas, e sem que estas sofressem alterações no pensamento inicial devido ao 

seu registro. 

 Com a criação da imprensa1 houve um aumento ainda maior na 

disseminação do conhecimento. De acordo com Levy (s/n), o grande número de 

livros que circulava na sociedade fez com que o conhecimento se apresentasse de 

modo autossuficiente, fazendo com que o leitor se tornasse um indivíduo isolado. 

 

[...] Com a imprensa, ocorrem novas possibilidades de associação, 
de recombinação de textos e de transmissão de informações, o que 
ocasiona um grande impulso no desenvolvimento das ciências, 
propiciando um processo cumulativo e explosão do saber. 
(MORAES, 1999, p. 122-123) 

 

 A imprensa possibilitou a troca de informações de maneira rápida e 

em grande quantidade, promovendo dessa forma a proliferação do conhecimento 

para pessoas de diferentes regiões.  

                                                 
1
 Inventada por Johann Gutenberg no ano de 1445. 
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 A linguagem digital está ligada com as tecnologias eletrônicas da 

informação e da comunicação, e se baseia em códigos binários que possibilitam que 

as pessoas se comuniquem, interajam, informem-se e aprendam por meio dela. 

(KENSKI, 2010). Para a autora essa nova categoria do conhecimento concilia 

aspectos da oralidade e da escrita em novos contextos e de uma nova forma. 

 

A tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e sequenciada 
dos textos escritos e se apresenta como um fenômeno descontínuo. 
Sua temporalidade e especificidade, expressas em imagens e textos 
nas telas, estão diretamente relacionadas ao momento de sua 
apresentação. (KENSKI, 2010. p. 38) 

 

 Através da informática o sujeito passa a apreender o mundo por 

simulação, o que faz com que os textos não sejam mais interpretados da forma 

clássica, mas explorados de maneira interativa e dinâmica. Esse modelo envolve 

critérios e tipos de reflexão que influem no modo de pensar do ser humano. (LEVY 

apud MORAES, 1999) 

 Para Kenski “A base da linguagem digital são os hipertextos, 

sequências em camadas de documentos interligados, que funcionam como páginas 

sem numeração e trazem informações variadas sobre determinado assunto.” (2010, 

p. 32). Para a autora o indivíduo é quem determina o quanto ele quer se aprofundar 

no assunto, podendo apenas navegar pelas páginas fazendo leituras superficiais 

acerca do tema ou clicar nos links em sequência e estudar a fundo as informações 

na medida que achar necessário.  

 Com o hipertexto é possível acessar vários tipos de dados sem que 

seja preciso fazer a leitura de tudo que a tela exibe. A hipermídia permite o acesso a 

informações de diferentes formatos como vídeos, imagens, sons, desenhos etc. 

Cabe ao leitor escolher as informações que lhe agradam e que contribuirão para a 

sua aprendizagem. (KENSKI, 2010) 

 Moraes (1999, p. 123) afirma que 

 

[...] cada tipo de tecnologia intelectual, seja oral, escrita ou 
informacional, com as quais convivemos simultaneamente, coloca 
uma ênfase particular em determinadas dimensões cognitivas e em 
determinados valores, dos quais decorrem manifestações culturais 
específicas.  
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 Levy (apud MORAES, 1999) diz que a cognição resulta das mais 

variadas interações entre agentes técnicos, humanos e bioecológicos. Coloca 

também que o pensamento é formado “numa teia de neurônios, modelos cognitivos, 

sistemas de escrita, livros e computadores se interconectam, transformando e 

traduzindo as representações”. (p. 124) 

 

A mente humana, ou seja, o equipamento cognitivo do indivíduo, é 
influenciada pela cultura, pela coletividade que fornece a língua, 
pelos sistemas de classificação, pelos conceitos, pelas analogias, 
pelas metáforas e pelas imagens. Portanto, qualquer alteração nas 
técnicas de armazenamento, na transformação e na transmissão das 
representações da informação e do saber provoca mudanças no 
meio ecológico no qual as representações se propagam, provocando 
mudanças culturais e no saber. (MORAES, 1999, p. 124) 

 

 Pode-se dizer então que as mudanças acarretadas pelo advento da 

escrita, posterior à oralidade, e ocasionadas pelo surgimento das mídias eletrônicas, 

propiciaram mudanças significativas na forma de armazenamento e processamento 

das representações da informação e do saber, modificando o meio e 

consequentemente cultura e o saber da sociedade. Moran (2006) coloca que o meio 

em que vivemos, a cultura da qual fazemos parte e as relações que mantemos com 

os mais variados grupos influenciam fortemente os processos de conhecimento. 

 

3.2.1 Nativos e Migrantes Digitais 

 

 A era tecnológica crescente que se fortificou principalmente nas 

últimas décadas, acarretou o surgimento de uma nova geração, chamada por Marc 

Prensky de Nativos Digitais. Esse novo segmento da sociedade dos nascidos nas 

últimas três décadas, é composto por crianças, adolescentes e jovens que 

cresceram mergulhados em meio às tecnologias digitais que fazem parte do seu 

cotidiano. Segundo Prensky “[...] jogos de computadores, e-mail, a Internet, os 

telefones celulares e as mensagens instantâneas são partes integrais de suas 

vidas.” (PRESNKY, 2001, p. 1) 

 Para o mesmo autor, a grande interação dos alunos de hoje com a 

tecnologia, resulta em uma nova forma de pensar e processar as informações, 

diferentes das gerações anteriores. Prensky diz que a forma como eles cresceram 
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pode ter causado uma possível mudança física na mente dos alunos, tornando-as 

diferentes das pessoas que nasceram anteriormente a eles. (2001) 

  

 

 Prensky pontuando o comportamento dos nativos digitais diz que 

estes 

[...] estão acostumados a receber informações muito rapidamente. 
Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar 
múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do texto ao 
invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). 
Eles trabalham melhor quando ligados a uma rede de contatos. Eles 
têm sucesso com gratificações instantâneas e recompensas 
frequentes.  Eles preferem jogos a trabalhar “sério”. (2001, p. 2) 

   

 Segundo o mesmo autor, palestras, exercícios passo a passo ou 

instruções que “ditam o que fazer” não fazem parte das preferências dos Nativos 

Digitais. Para eles que cresceram em uma “velocidade rápida” em meio a vídeo 

games e variados programas de TV, a pouca paciência não os permite dar 

significativa atenção para tais eventos, fazendo-se necessário a mudança de 

algumas práticas.  

 

[...] Eles estão acostumados à rapidez do hipertexto, baixar músicas, 
telefones em seus bolsos, uma biblioteca em seus laptops, 
mensagens e mensagens instantâneas. Eles estiveram conectados a 

maior parte ou durante toda suas vidas. [...] (PRENSKY, 2001, p. 3) 
 
 Já na outra extremidade, temos os chamados imigrantes digitais, 

termo conceituado por Prensky como “[...] Aqueles que não nasceram no mundo 

digital, mas em alguma época de nossas vidas, ficou fascinado e adotou muitos ou a 

maioria dos aspectos da nova tecnologia [...]” (PRENSKY, 2001, p. 1). Para Barros, 

“[...] O imigrante digital é aquele que não se sente tão bem, embora essas 

tecnologias já estejam presentes no cotidiano [...] (2009, p. 24) 

 É possível identificar um Imigrante Digital se observarmos alguns 

comportamentos e atitudes que estas pessoas possuem. Barros (2009) cita 

exemplos como o ato de imprimir o e-mail para ler em seguida, mandar uma 

mensagem via correio eletrônico e ligar para o destinatário para saber se o mesmo a 

recebeu, escrever o que vai enviar primeiro no papel para depois digitar e ainda ler 
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somente livros impressos, desconsiderando totalmente a possibilidade de fazer 

leituras em livros digitais.  

 Além dessas atitudes, Prensky ainda acrescenta que “[...] O sotaque 

do imigrante digital pode ser percebido de diversos modos, como o acesso à internet 

para a obtenção de informações, ou a leitura de um manual para um programa ao 

invés de assumir que o programa nos ensinará como utilizá-lo. [...] (2001, p. 2) Para 

o mesmo autor os nativos já nasceram vivendo com a tecnologia, e os mais velhos 

estão aprendendo uma nova linguagem em estágios mais avançados da vida deles, 

interagindo com ela de maneira diferente dos mais jovens. 

 Diante disso é preciso entender como os imigrantes digitais podem 

proporcionar uma aprendizagem significativa aos nativos digitais se muitos ainda 

continuam trabalhando com uma linguagem retrógrada com alunos que convivem 

com uma nova linguagem, rápida e dinâmica? 

 Segundo Prensky, os imigrantes digitais não conseguem se 

familiarizar com o novo modo com que os nativos aprendem. Para eles é mais 

cômodo e fácil trabalhar com seus alunos da mesma forma que eles aprenderam, 

pois a habilidade adquirida pelos nativos durante toda a infância e adolescência são 

para o autor, consideradas em grande parte estrangeiras. (2001, p. 2) 

 Muitos professores imigrantes continuam ministrando suas aulas de 

modo vagaroso, passo-a-passo, respeitando a ordem dos conteúdos e de forma 

individual. Diferentemente do modo de como os nativos gostam de aprender, 

coletivamente, sem uma ordem a ser respeitada e de forma dinâmica e divertida, 

termo último não aceito pelos imigrantes, que dizem que não poderia haver 

divertimento na aprendizagem, nem que existe a possibilidade de aprender 

enquanto se assiste TV ou se ouve música, como os nativos habitualmente fazem 

com facilidade. (PRENSKY, 2001, p. 2,3) 

 Para Prensky (2001) “os professores imigrantes digitais afirmam que 

os aprendizes são os mesmos que eles sempre foram, e que os mesmos métodos 

que funcionaram com os professores quando eles eram estudantes funcionarão com 

seus alunos agora [...]” (p. 3) Prensky ainda ressalta que os alunos necessitam 

diminuir a energia quando estão em sala de aula, pois se compararmos a maneira 

de ensinar dos professores imigrantes com a rotina dos alunos, as aulas se tornam 

monótonas e desinteressantes, causando a dispersão da atenção da classe. (p. 3) 
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 Prensky defende que é mais viável o educador adaptar-se às novas 

exigências da educação do que os nativos digitais se acostumarem com os velhos 

métodos tradicionais, visto que “as mentes podem já ser diferentes” (p. 3) Nesse 

caso é necessário adotar uma nova metodologia, como cita o autor: 

 

Os professores de hoje têm que aprender a se comunicar na língua e 
estilo de seus estudantes. Isto não significa mudar o significado do 
que é importante, ou das boas habilidades de pensamento. Mas 
significa ir mais rápido, menos passo-a-passo, mais em paralelo, com 
mais acesso aleatório, entre outras coisas. (PRENSKY, 2001, p. 4) 
 

 Suzuki e Rampazzo (2011) dizem que o velho modo de ensinar 

utilizados pelos professores imigrantes digitais já não servem mais para essa 

geração de alunos que se formou nas ultimas décadas: 

 

[...] as abordagens pedagógicas tradicionais passam a não ser 
compatíveis com os novos modos de pensar a educação, que se 
revela voltada para interatividade, conectividade e outras dinâmicas 
comunicacionais, ocasionando uma nova visão de aprendizagem, na 
qual será necessário o desenvolvimento de capacidades para gerir 
competências exigidas pelo padrão de sociabilidade emergente. 
(2011, p. 39) 

   

 As autoras dizem ainda que os aparelhos tecnológicos facilitam a 

aprendizagem quando são utilizados nas práticas pedagógicas e que o uso desses 

aparelhos, como a televisão, o vídeo, o retroprojetor, o rádio e o computador, ao 

apresentarem sons, imagens, movimentos, oportuniza a interação e o 

entretenimento, desperta a criatividade e a imaginação dos alunos, além de prender-

lhes a atenção, tornando a aprendizagem mais prazerosa e dinâmica. (SUZUKI; 

RAMPAZZO, 2011, p. 38) 

 Prensky diz que uma boa maneira de ensinar os nativos digitais é 

através dos jogos de computadores, recurso no qual eles já estão acostumados. Em 

uma experiência realizada por ele e por um grupo de professores e nativos digitais, 

conseguiram criar um jogo para estudantes de engenharia, que contivesse todo o 

conteúdo que seria dado em sala de aula de forma escrita, por vídeos longos e de 

forma ordenada. O objetivo desse projeto era criar um jogo rápido, dinâmico, que 

ensinasse de forma prática e prazerosa os alunos do curso, com uma linguagem que 

entendessem e assimilassem bem. O jogo se tornou um grande sucesso entre 

estudantes de engenharia do mundo todo. (p. 5) 
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 Para o autor, esse tipo de metodologia deveria ser expandido para 

escolas de todos os níveis 

 

Nós esperamos inventar metodologias para Nativos Digitais para 
todas as matérias, e todos os níveis, usando nossos estudantes para 
nos guiar. O processo já começou – eu conheço professores 
universitários inventando jogos para ensinar matérias que vão desde 
matemática até engenharia ou até a Inquisição Espanhola. Nós 
precisamos achar maneiras de publicar e espalhar o sucesso deles 
(PRENSKY, 2001. p. 6). 

 

 Os educadores precisam rapidamente mudar a sua forma de pensar. 

Essa mudança precisa ser apoiada também pelas instituições de ensino que devem 

proporcionar ao educador cursos de formação para uso dos recursos tecnológicos 

necessários para que a educação evolua conforme o pensamento dos alunos. 

 

[...] Diante desta nova situação, o professor terá necessidade de 
atualização constante, tanto em sua disciplina específica, quanto nas 
metodologias de ensino e nas novas tecnologias. [...]. Além disso, 
espera-se do professor do século XXI que ele seja capaz de 
desenvolver os conteúdos não só de forma individual, mas também 
coletiva, e que saiba manejar os instrumentos específicos dos novos 
tempos. (SUZUKI; RAMPAZZO, 2011, p. 40) 

 

3.2.2 Mudanças de Paradigmas 

 

 Nos dias atuais cada vez mais pessoas são alcançadas pelo 

crescimento das tecnologias digitais, pelas novas formas de consumir e pelas novas 

necessidades a que são induzidas. Gradativamente, a sociedade necessita se 

habituar a novas formas de ler, de escrever, de utilizar meios eletrônicos para 

realizar suas tarefas. Os meios de comunicação tornam-se cada vez mais 

poderosos, a televisão tem influenciado a mente de jovens e crianças, 

desenvolvendo neles habilidades que contribuem para que a informação seja 

recebida e processada de forma mais rápida e eficiente. (LIBÂNEO, s.d.) 

 As novas tecnologias estão presentes no nosso cotidiano, em casa, 

no trabalho, na escola, acarretando novas formas de pensar a agir. A escola precisa 

estar preparada para receber essas crianças e jovens que vivem nessa era 

informatizada, criando meios que propiciem a construção do conhecimento. Para 
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isso é preciso que a escola se adapte ao novo paradigma que está em pauta, o 

paradigma tecnológico. 

 Antes de falarmos sobre as mudanças que esse novo paradigma 

propõe, precisamos definir o que vem a ser paradigma. Para Kuhn (1994, p. 225 

apud MORAES 1999, p. 31) paradigma significa “a constelação de crenças, valores 

e técnicas partilhadas pelos membros de uma comunidade científica”. (SOFFA; 

SANTOS E BEHRENS, s.d., p.3) colocam que os paradigmas “funcionam como 

óculos (regulamentos e regras) pelos quais, o ser humano faz a leitura da realidade, 

julgando e classificando os fenômenos.” 

 O paradigma influencia na forma de pensar, conhecer e agir da 

população. Segundo Soffa; Santo e Behrens (s.d., p. 3) os paradigmas “fornecem 

referenciais para a organização da sociedade”. As pessoas seguem os pressupostos 

impostos por um paradigma, agindo conforme suas regras até que um novo 

paradigma seja criado. 

 Dois paradigmas segundo Soffa; Santo e Behrens (s.d.) foram 

reconhecidos universalmente pela ciência e permaneceram na sociedade por um 

vasto período. O primeiro deles é o paradigma metafísico, no qual a Igreja era a 

detentora da verdade e da razão. Já no paradigma cartesiano, que abordaremos 

logo mais, o homem passou a ser o senhor do mundo, pois ele tinha o poder de 

transformação e dominação da natureza.  

 

A revolução científica trouxe para a humanidade a visão do mundo-
máquina. Na realidade, essa explicação científica do universo iniciou-
se com as proposições de Copérnico e Galileu, ao defenderem a 
descrição matemática da natureza. E foi acentuada pelas 
contribuições de Descartes e Newton, quando recomendaram uma 
ordem lógica e racional para justificar os fenômenos da natureza. 
Baseados em pressupostos da matemática e da física, levaram a um 
processo de fragmentação da ciência em áreas do conhecimento. 
(MORAES 1997 apud BEHRENS 2005 p. 75) 

 

 O método cartesiano para Moraes (1999) impulsionou fortemente o 

paradigma da ciência moderna, provocando a fragmentação do nosso pensamento 

com o passar dos séculos. Ubiratan D’Ambrosio (1993ª apud MORAES, 1999, p. 29) 

diz que 
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a fragmentação dos enfoques utilizados para analisar a realidade 
ampara-se em esquemas racionais e científicos especializados, em 
detrimento de uma visão global da realidade e mesmo com desprezo 
por essa visão. [...] o próprio aparecimento das disciplinas, 
consideradas por ele como a invenção mais fundamental da ciência 
moderna, deu origem ao afastamento da realidade em toda a sua 
plenitude.    

  

 A educação influenciada por este método se caracteriza por ser 

totalmente mecânica, no qual o professor é o responsável por apenas transmitir 

conteúdos aos seus alunos, sendo ele o detentor do conhecimento. Ao invés de 

desenvolver cidadãos críticos e reflexivos, a educação gera padrões 

comportamentais já estabelecidos que devem ser aceitos sem questionamentos. 

(MORAES, 1999)  

 Essa educação tradicionalista se caracteriza pelo treinamento dos 

alunos, por ser modeladora do comportamento e formadora de homens para o 

mercado de trabalho. O ensino era baseado na transmissão e na reprodução do 

conhecimento e o professor, arbitrário, dono da razão, não permitia que os 

educandos expusessem suas ideias. O aluno era um mero expectador que precisava 

reter os conteúdos e decorá-los para as avaliações. (Behrens, 2005 apud Behrens, 

2006) 

 De acordo com Behrens (2005) a visão cartesiana que predominou 

nos séculos XVIII e XIX foi alvo de questionamentos no decorrer do século seguinte. 

Segundo a mesma autora “O novo paradigma de ciência sustentado pelo advento da 

física quântica tomou-se fato marcante no século XX, em especial nas últimas 

décadas, com o desmoronamento da proposição newtoniana-cartesiana.” (2006, p; 

68). Para Moraes (1999) [...] a visão mecanicista do mundo decorrente do paradigma 

newtoniano-cartesiano que se tornou base natural de todas as ciências começava a 

perder o seu poder de influência como teoria que fundamenta a ocorrência dos 

fenômenos naturais.” (p. 56) 

 Behrens (2006) coloca que o novo paradigma da ciência se baseia 

em um pensamento em rede, onde há interação entre todos os seres-vivos e 

interdependência entre eles. “A visão de inter-relacionamento, de interconexão e de 

totalidade, proposta pelo novo paradigma da ciência, busca a superação das 

verdade absolutas e inquestionáveis, do positivismo, da racionalidade e do 

pensamento convergente.” (BEHRENS, 2006, p. 81) 
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 Com o surgimento da sociedade do conhecimento novos desafios 

são impostos à educação. De acordo com Behrens (2005, p. 75) 

 

A sociedade do conhecimento, [...] com a globalização, passa a exigir 
conexões, parcerias, trabalho conjunto e inter-relações, no sentido de 
ultrapassar a fragmentação e a divisão em todas as áreas do 
conhecimento. Nesse processo, a tecnologia precisa tornar-se um 
instrumento a serviço do bem-estar da humanidade. 

 

 Dessa forma a educação exerce um papel fundamental na formação 

do cidadão consciente, de um indivíduo capaz de sobreviver em um mundo cada vez 

mais tomado pelas tecnologias digitais. Uma educação centrada no aluno, que 

estimule nele a criatividade, a criticidade, que saiba utilizar das novas tecnologias 

para ajudar na construção do conhecimento. (MORAES, 1999) 

  

A sociedade do conhecimento vem trazendo novos enfrentamentos 
para a população, pois as exigências na formação de cada área 
profissional tendem a mudar, e o aluno precisa estar preparado para 
essas transformações. Portanto, a formação deve contemplar um 
espaço aberto para o diálogo, para a busca incessante do novo, do 
desejo de pesquisar e tornar-se autônomo e produtivo. (BEHRENS, 
2005, p. 76) 

   

 Segundo Libâneo “A escola precisa deixar de ser meramente uma 

agência transmissora de informação e transformar-se num lugar de análises críticas 

e produção da informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição de 

significado à informação” (s.d., p. 11-12). Nessa nova escola deve-se propor aos 

alunos a busca de informações em diversos recursos, por exemplo, TV, jornal, 

computador, livro didático, vídeos e ajudá-los a desenvolver as capacidades 

cognitivas e operativas, fazendo com que analisem as informações encontradas de 

forma crítica e reflexiva, contribuindo para seu conhecimento. (LIBÂNEO, s.d.) Para 

o mesmo autor, a escola “[...] precisa articular sua capacidade de receber e 

interpretar informação como a de produzi-la, a partir do aluno como sujeito do seu 

próprio conhecimento.” (p. 12) 

 O professor como agente transformador dessa nova educação, 

necessita mais do que nunca ser um pesquisador, um investigador, pois deve usar 

de muita criatividade ao desafiar seus alunos com atividades que propiciem a 

construção do conhecimento. (BEHRENS, 2005). “O desafio imposto aos docentes é 
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mudar o eixo do ensinar para optar pelos caminhos que levem ao aprender. Na 

realidade, torna-se essencial que professores e alunos estejam num permanente 

processo de aprender a aprender.” (BEHRENS, 2006, p. 73) 

 O educando agora deixa de ser um sujeito passivo, pois não mais é 

um receptor de conteúdo. Ele agora busca a informação, relaciona-o com seu 

contexto, produz o conhecimento, de maneira que seja significativo para ele. O 

professor deve mediar esse processo, apontando caminhos, esclarecendo dúvidas 

e, sobretudo, aprendendo junto com o educando. 
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4 O USO DA INTERNET NA EDUCAÇÃO 

 

 

  A internet ou rede mundial de computadores foi criada nos Estados 

Unidos na década de 60 em plena Guerra fria. Com objetivos militares, sua função 

era promover a comunicação das forças armadas norte-americanas, considerando 

que se um dos centros fosse atingido, suas informações e pesquisas poderiam ser 

destruídas.  

  Já na década de 70 a internet passou a ser utilizada pelos centros 

acadêmicos norte-americanos, proporcionando a comunicação de professores e 

estudantes. Na década de 90 a rede alcançou os usuários domésticos. Quem 

possuísse um computador e uma linha telefônica em casa, no trabalho ou na escola, 

poderia acessá-la. 

  Ainda na década de 90, o engenheiro inglês Tim Bernes-Lee 

desenvolveu a World Wide Web (rede de alcance mundial), sistema que possibilitou 

a utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e 

visualmente interessantes. (GONÇALVES; OLIVEIRA; RIBAS, 2009) Semelhante à 

maioria dos programas de computador atuais, este recurso facilitou imensamente o 

uso da rede que antes era considerado de difícil manuseio; e a partir de então, vem 

expandindo significativamente entre a população. (BARROS, 2001) 

 A instituição escolar tem a função de desenvolver nos indivíduos 

habilidades e competências necessárias para viver em meio a um mundo repleto de 

informações. Contudo, deve-se considerar que o uso da Internet como ferramenta 

pedagógica pode tornar o processo de ensino-aprendizagem mais fácil e dinâmico. 

 

Se a escola não inclui a Internet na educação das novas gerações, 
ela está na contramão da história, alheia ao espírito do tempo e, 
criminosamente, produzindo exclusão social ou exclusão da 
cibercultura. Quando o professor convida o aprendiz a um site, ele 
não apenas lança mão da nova mídia para potencializar a 
aprendizagem de um conteúdo curricular, mas contribui 
pedagogicamente para a inclusão desse aprendiz na cibercultura. 
(SILVA, 2005, p.63) 

 

  Através da utilização da rede no âmbito escolar, os alunos têm 

acesso a milhares de informações para a realização de pesquisas, sendo elas feitas 
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em páginas educacionais ou não. Esse recurso ainda pode servir de estímulo para 

pesquisas de temas pré-definidos ou que partem da curiosidade dos próprios alunos. 

 

A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos pela 
novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que 
oferece. Essa motivação aumenta se o professor proporcionar um 
clima de confiança, abertura, cordialidade com os alunos. Mais que a 
tecnologia, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem é a 
capacidade de comunicação autêntica do professor ao estabelecer 
relações de confiança com seus alunos por meio do equilíbrio, 
competência e simpatia com que atua. (MORAN, 1997, n.p.). 

 

  Além da disponibilidade de conteúdos diversos para a elaboração de 

trabalhos, projetos ou apenas para conhecimento, a internet promove troca de 

experiências entre professores e alunos, permite que educandos de diferentes 

escolas se comuniquem e interajam entre si, criando uma nova forma de 

comunicação e socialização. (BRASIL, 2007, p. 72) 

 Com o uso da internet e a possibilidade de acesso para fins 

educacionais, o aluno é motivado a ler e a escrever mais. Ele assume o papel de 

pesquisador diante dos inúmeros e diversificados conteúdos, e ainda pode se tornar 

indivíduo autônomo na aquisição de novos conhecimentos. (MORAN, 1997) 

 Mesmo sendo um ótimo aliado que promove profundas mudanças 

na educação, a Internet possui alguns problemas relacionados ao seu uso. Muitos 

sites passam informações não verdadeiras, acarretando dúvidas e uma 

aprendizagem errônea pelos alunos. “Os sistemas de autoria ou mesmo as 

linguagens para construção de páginas Web ainda não dispõem de mecanismos 

para checar a validade de informação utilizada.” (VALENTE, 2002, p. 141). Outros 

sites que apresentam conteúdo impróprio para crianças e adolescentes podem 

facilmente ser acessados por qualquer usuário. 

 Outro problema diz respeito ao modo de como essa ferramenta é 

utilizada pelos alunos. Alguns, com pouca paciência, mudam de endereço 

rapidamente sem aprofundar os conteúdos de cada página, outros, se dispersam 

com as muitas possibilidades de navegação e acabam por deixar de lado o que 

deveriam procurar. (BRASIL, 2007) 

 Um último problema é a confusão que os alunos fazem entre 

informação e conhecimento. Há uma variedade de dados disponíveis na rede, e 

estes já estão organizados em uma estrutura própria. Para se apropriar do 
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conhecimento, o educando deve integrar a nova informação em seu referencial, dela 

se apropriando e tornando significativa para ele, pois o conhecimento não é passado 

de uma fonte para outra, mas construído. (MORAN, 1998) 

 Para Kenski (2007 p. 53-54): 

 

São problemas, também, as pretensas facilidades de acesso à 
informação e que fazem com que os alunos copiem “pesquisas” e as 
entreguem sem ao menos ler e compreender o que está sendo 
informado, sem falar na facilidade de encomenda, compra e venda 
on-line de trabalhos escolares para todos os níveis de ensino e todas 
as áreas de conhecimento.  

 

 Os profissionais da educação que se encontram diante desses 

problemas não devem desistir do uso dessa ferramenta tão poderosa em sala de 

aula, pois este recurso possibilita que o aluno tenha uma aprendizagem crítica e 

construtiva. 

 O educando precisa receber orientações de como utilizar 

adequadamente a internet. Segundo Moran 1998, uma boa navegação caracteriza-

se em três aspectos: bom senso, cuidado estético e intuição. O bom senso é 

necessário para que se possa fazer uma seleção daquilo que é mais importante, 

fazendo breves comparações entre diversas possibilidades. A intuição é uma noção 

que desenvolvemos quando clicamos nos links que nos aproximam do que 

procuramos, nos leva a aprender por tentativas, acerto e erro. Uma página bem 

elaborada com integração de imagem e texto, geralmente chama a atenção de quem 

está pesquisando e acaba por ser selecionada pelos seus atrativos. A capacidade 

de reconhecer e apreciar estas páginas é denominada pelo autor de cuidado 

estético. 

 O professor, ao utilizar a internet no ensino, precisa estar atento ao 

comportamento dos educandos frente ao computador. Pode acontecer de o aluno se 

dispersar em meio a tantos caminhos que pode encontrar ao navegar pela web, links 

que levam a outros domínios e a outras páginas. Anotam um grande número de 

textos, imagens e ideias, anexando-os sequencialmente e não analisando-os com 

profundidade. 

 Os alunos geralmente se impressionam com as inúmeras 

possibilidades oferecidas pela internet, e acabam preferindo navegar e conhecer 

coisas novas a separar o essencial, a comparar e analisar o que é mais importante. 
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(MORAN, 2007) O autor ressalta ainda que o modo de como eles “vêem” os 

conteúdos é rápido demais, sem possibilidade de reflexão, aprofundamento e 

relação com outros textos. A preferência por páginas mais coloridas, com imagens e 

animações é outro obstáculo que impede o aluno de realizar um bom trabalho. Ao 

selecioná-las por sua estética, podem estar perdendo importantes informações que 

encontrariam em páginas menos atraentes. 

  O professor deve ficar atento ao ritmo diferenciado dos seus alunos. 

Quando se diz respeito à informática, ele deve acompanhar, sugerir, questionar, 

incentivar e aprender junto com ele. (MORAN, 1997) 

  Quando o professor utiliza a internet para ensinar, deve assumir uma 

postura totalmente diferente da tradicional. Ele não é mais o informador, o detentor 

do conhecimento a ser repassado de forma pronta aos alunos, mas passa a 

coordenar o processo, além de ser o responsável pela sala de aula. O docente tem a 

função de sensibilizar os alunos, motivá-los em relação à relevância da matéria, 

fazer ligação das matérias com o interesse deles para que usem de forma proveitosa 

as informações encontradas na rede. (MORAN, 1997) 

  

O professor atua como mediador, facilitador, incentivador, desafiador, 
investigador do conhecimento, da própria prática e da aprendizagem 
individual e grupal. Ao mesmo tempo em que exerce sua autoria, o 
professor coloca-se como parceiro dos alunos, respeita-lhes o estilo 
de trabalho, a co-autoria e os caminhos adotados em seu processo 
evolutivo. Os alunos constroem o conhecimento por meio da 
exploração, da navegação, da comunicação, da troca, da 
representação, da criação/recriação, organização/ reorganização, 
ligação/religação, transformação e elaboração/reelaboração. (MEC, 
2005, p. 73) 

 

  Não podemos desconsiderar a importância do uso da internet na 

educação e que ela, quando usada de forma adequada, pode provocar grandes 

mudanças nos paradigmas educacionais, deixando para trás um ensino cujo 

pensamento linear e arbitrário predominava nas escolas. Cabe ao docente aceitá-la 

e inovar sua prática pedagógica para que desse modo, possa formar sujeitos 

autônomos, capazes de atuar em um mundo digital. Valente diz que “[...] a 

preparação do professor é fundamental para que a educação dê o salto de 

qualidade e deixe de ser baseada na transmissão da informação para incorporar 

também aspectos na construção de conhecimento pelo aluno [...] (SEED, 2005, p. 

30) 
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4. 1 FORMAS DE USO NA INTERNET  

 

 A internet disponibiliza alguns serviços que podem ser usados tanto 

para uso pessoal quanto para a educação. O professor ao utilizar esses espaços 

virtuais proporciona aos alunos novas formas de aprendizado, por meio da interação, 

da colaboração, sem mencionar que ao utilizar tais serviços, alguns educandos se 

sentirão mais confiantes ao expressar sua opinião.  

 Além da interação, do trabalho coletivo e da participação ativa que 

esses ambientes proporcionam, favorecem ainda a troca de experiências, o 

compartilhamento de ideias, a busca pelo conhecimento e um contato maior entre 

alunos e professores. 

 Descreveremos de forma sucinta alguns desses ambientes e quais 

as suas contribuições para a área educacional, onde e como são utilizados e de que 

forma o professor poderá usufruir desses recursos para dinamizar a prática 

pedagógica. 

 

4.1.1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

 Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) segundo Backes “são 

plataformas utilizadas com o objetivo de promover os processos de ensino e de 

aprendizagem.” (2009, p. 31) A autora salienta que os AVAs possibilitam interações 

entre professores e alunos através de chats, fóruns, murais, comunicadores 

instantâneos etc. (BACKES, 2009) 

 Oliveira (2006, p. 178) define os ambientes virtuais de aprendizagem 

como “[...] cenários que permitem a interação entre docentes discentes, 

intermediada por apoio técnico e pedagógico, que possuem ferramentas para a 

atuação autônoma, individual, coletiva ou monitorada.”  

 Os AVAs são muito utilizados na modalidade EAD2, semipresencial 

e também como apoio à educação presencial. Kenski (2010) aponta três importantes 

características dos ambientes virtuais que colaboram para a atividade grupal e 

individual nesses tipos de ensino: a interatividade, que permite a interação entre 

usuários de maneira síncrona ou assíncrona; a hipertextualidade, que possibilita o 

                                                 
2
 Ensino à Distância 
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acesso a outros textos e mídias articulados entre si; e a conectividade, que garante o 

rápido acesso às informações e à comunicação com outras pessoas, independente 

do local e do tempo em que se conectam. 

 Nos ambientes virtuais de aprendizagem, o professor deve 

administrar as atividades, promover discussões e a produção coletiva, fazer a 

ligação das ideias da turma e desafiar os educandos a expressar seu pensamento, 

orientando-os constantemente em suas produções. 

 

O professor acompanha o movimento dos alunos no ambiente virtual 
e seus respectivos engajamentos nas atividades, analisa as 
estratégias empregadas na busca de soluções para os problemas 
encontrados, precisa realizar intervenções para desencadear 
reflexões, críticas, novos questionamentos do aluno e reconstruções 
de conhecimentos. (SILVA, 2003, p. 213) 

   

 Com relação às pessoas que utilizam essa modalidade de ensino, é 

possível que se tenha uma pequena insegurança de início por parte deles por se 

tratar de um ambiente que lhes parece frio e solitário. Entretanto, diante do 

acompanhamento do docente, de suas reflexões articuladas com outras atividades 

desenvolvidas nas aulas presenciais com as virtuais, fazem com que as dúvidas 

sejam esclarecidas e os alunos sintam-se a vontade para se expressar. (ALMEIDA, 

2006) 

 Moran (2007) classifica os ambientes virtuais de aprendizagem 

como simples (páginas de grupos), complexos (plataformas virtuais integradas), 

gratuitos (Moodle, E-Proinfo, Aulanet, Teleduc), pagos (Blackboard) e ainda os de 

código fechado (pagos ou gratuitos, sem a possibilidade de mudar código-fonte) ou 

de código aberto (modificação permissível do programa, como o Moodle).  

 Para que um ambiente virtual seja favorável para que ocorra a 

aprendizagem, esse espaço precisa possuir algumas funções que são apontadas 

por Barbosa e Mendes (2010) e estão organizadas em três grupos: 

 

1. Ferramentas para o professor, que incluem aplicativos para: 

 gerenciamento de recursos, como a elaboração e a importação de 
conteúdo, recursos de armazenamento, inserção de metadados, 
inserção de descrições, inserção e execução de conteúdo multimídia; 

 gerenciamento de alunos em relação a armazenamento e 
visualização de informações sobre eles, inserção ou remoção e 
acompanhamento de suas atividades; 
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 gerenciamento de cursos, no sentido de sua estruturação, adição 
de recursos, elaboração de atividades, realização de avaliações, 
revisão de cursos e criação de grupos de discussão. 
 
2. Ferramentas para o aluno, que são os recursos disponíveis para: 

 gerenciamento de recursos em relação a navegação, elaboração 
e importação de conteúdo, armazenamento de bookmarks, inserção 
de metadados, inserção de descrições e execução de multimídias; 

 gerenciamento de alunos, permitindo a visualização de 
informações do aluno e de autoria de páginas pessoais; 

 gerenciamento de ensino, na forma de calendário, ferramentas 
para autoavaliação, recurso de busca e de criação de grupos de 
discussão. 
 
3. Ferramentas de interação, que incluem e-mails, quadro de avisos, 
troca de arquivos, comunicação assíncrona, chat (bate-papo), 
whiteboard e videoconferência. (p. 162, 163) 

 

 O AVA é mais uma consequência da grande evolução tecnológica 

presente na atualidade, e esse recurso vem se popularizando a cada dia, sendo 

usado em cursos superiores de ensino a distância, semi-presenciais e como 

atividade complementar dos cursos presenciais. Tal ambiente propicia a interação 

entre os usuários, os trabalhos e projetos coletivos, o armazenamento de 

informações que podem ser revisadas pelos alunos e estudadas mais a fundo, além 

de possibilitar o diálogo frequente de professores e alunos. Todavia, é necessário 

que os alunos participem ativamente das atividades, busquem novas informações de 

forma autônoma para que possam compartilhar suas experiências com os colegas, 

promovendo desse modo, o aprendizagem individual e coletiva. 

 

 

4.1.1.1 Moodle 

 

 Entre os ambientes virtuais de aprendizagem mais utilizados está o 

Moodle, muito usado no ensino à distância e também como apoio em alguns cursos 

presenciais. Este software foi criado por Martin Dougiamas3 no ano de 1999 e hoje é 

desenvolvido de modo colaborativo por diversos profissionais como programadores 

e desenvolvedores de software livre, professores, designers instrucional, 

administradores de sistemas e usuários, formando uma grande comunidade virtual. 

(BARBOSA; MENDES, 2010) 

 Suzuki (2007) define o Moodle como um:  

                                                 
3
 Educador e cientista computacional 



 40 

 

[...] sistema de administração de atividades educacionais em um 
ambiente virtual. De acordo com a documentação que consta no sítio 
oficial do Moodle, a palavra “Moodle” refere-se a Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment, que tem especial 
significado para os envolvidos em educação. Descreve o processo 
de navegar por algo, enquanto se faz outras coisas ao mesmo 
tempo. (p. 42) 

 

 No ensino, este software contribui para o aprendizado colaborativo, 

além de poder arquivar todas as aulas já ministradas e os materiais utilizados pelo 

professor e pelos alunos para uma posterior consulta. Possui diversos recursos 

como chats, fóruns, produção de textos coletivos, proporcionando a interação da 

turma e do professor. (SUZUKI, 2007) 

 Segundo Barbosa e Mendes (2010) o Moodle possibilita ao 

professor atribuir aos educandos tarefas, exercícios online e off-line, questionários, 

comentários no blog acerca de algum tema, podendo por meio dos resultados, 

realizar avaliações contínuas de desempenho de cada aluno e da turma como um 

todo. Dessa forma o docente pode visualizar se algum aluno apresenta dificuldades 

nas atividades realizadas, podendo discutir o tema novamente a fim de garantir a 

aprendizagem de todos.  

 O Moodle além de ser uma ferramenta aberta, gratuita e de fácil 

utilização, está disponível em mais de 70 idiomas, sendo preferência de grande 

parte dos usuários de ambientes virtuais de aprendizagem. Esse recurso ao ser 

utilizado pelas instituições educacionais, principalmente as de ensino superior, 

possibilita que os alunos de hoje se relacionem com novos meios e métodos que 

acompanham a evolução das tecnologias e consequentemente da sociedade. 

 

4.2. CHAT/ BATE-PAPO 

 

 Segundo Silva (2005, p. 65) “O chat é um espaço on-line de bate-

papo síncrono (com hora marcada) com envio e recepção simultâneos de 

mensagens textuais e imagéticas.” Para que se consiga estabelecer uma conversa 

sobre qualquer tema em uma sala de bate-papo, é preciso que pessoas estejam 

conectadas em uma mesma sala e ao mesmo tempo. (NASCIMENTO, 2007) 
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 O chat ultimamente vem sendo utilizado também no âmbito escolar, 

tornando-se um espaço de compartilhamento de ideias e interação entre os 

estudantes. 

 
Na escola, a turma e o(a) professor(a) podem procurar uma sala para 
discutir assunto de interesse da disciplina, para troca de idéias, 
opiniões e informações. Fora do horário de aula, a turma pode 
marcar um encontro na internet para estabelecer uma discussão 
sobre algum tema que esteja sendo estudado. (BRASIL, 2007, p. 76) 

 

 Através do chat podem ser realizadas discussões temáticas e 

elaborações coletivas, o que aproxima os alunos e favorecem a aprendizagem. “O 

chat potencializa a socialização on-line quando promove sentimento de 

pertencimento, vínculos afetivos e interatividade.” (SILVA, 2005, p. 65) 

 O chat ainda se caracteriza pelo modo de como as pessoas 

escrevem nesse espaço, rapidamente, “não linear e próximo da linguagem oral, 

efervescente e polifônico.” (SILVA, 2005, p. 65) Outra característica importante dos 

chats é o uso de apelidos para a identificação “ou não” dos usuários. 

 Se tratando de objetivos educacionais o uso de bate-papos é uma 

excelente maneira de construção do conhecimento. Em uma sala de conversas com 

determinado tema, sugerido pelo professor talvez, os alunos buscam informações, 

procuram entender o conteúdo para poder expressar suas ideias e opiniões, e assim 

participar da atividade que lhes parece prazerosa. Para Silva (2005) com o chat a 

atividade deixa de ser algo obrigatório, burocrático e os educandos passam a se 

interessar pela troca de informações, pela tarefa colaborativa tornando a 

aprendizagem mais significativa para eles. 

 

 

4.3. BLOG 

   

 O blog é uma ferramenta de comunicação que se assemelha a um 

diário on-line, no qual seu responsável tem a possibilidade de publicar histórias, 

ideias, notícias e imagens. Caracteriza-se por ser alvo de atualizações periódicas e 

por ser organizada de forma cronológica, das mais recentes para as mais antigas. 

(CARVALHO; IVANOFF, 2010) 
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 O blog na educação possibilita aos alunos e professores a expor e 

trocar ideias sobre os conteúdos vistos em sala, além de servir de local para a 

publicação de trabalhos. Esse tipo de página pessoal ainda conta com o suporte de 

multimeios, o que torna possível inserir imagens, hipertexto, sons etc. (BRASIL, 

2007) 

    

4.4. FÓRUM 

 

 O fórum é um espaço destinado à discussão em grupo. Ele 

caracteriza-se por ser, diferentemente do chat, assíncrono, podendo o usuário 

participar a qualquer momento de uma discussão já iniciada, pois as questões 

levantadas e as participações anteriores ficam disponíveis nesse espaço para serem 

lidas e possivelmente comentadas. (SILVA, 2005) 

 Para Masetto o fórum tem por objetivo “[...] fazer uma discussão que 

avance os conhecimentos, as informações ou as experiências, para além da 

somatória de opiniões, de tal forma que o produto deste trabalho seja 

qualitativamente superior às ideias originais.” (2006, p. 157) 

 O fórum na educação permite que os alunos expressem suas 

opiniões através de comentários sobre um determinado tema proposto pelo 

professor. Por ser assíncrono, o aluno não precisa responder prontamente as 

provocações do docente e dos colegas, tendo dessa maneira, tempo para pesquisar 

e se aprofundar no assunto, posicionando-se com maior certeza diante do tema em 

pauta. 
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5 A PESQUISA NA INTERNET  
 
 
 A pesquisa é um processo que faz parte do cotidiano das pessoas 

seja no trabalho, na escola, na faculdade e também na vida pessoal, podendo essa 

ser realizada individual ou coletivamente. Entretanto, ela exerce maior influência no 

ambiente escolar e acadêmico contribuindo para a formação de sujeitos críticos 

capazes de atuar em meio à sociedade vigente. (OLIVEIRA, 2008, p. 64) 

 A pesquisa acompanha o estudante desde a educação infantil até o 

ensino superior, tornando-se parte fundamental do processo ensino-aprendizagem. 

Para entendermos melhor o que é pesquisa, é importante que se defina o termo: 

 

Pesquisa é uma palavra que veio do espanhol. Este por sua vez 
herdou-a do latim. Havia em latim o verbo perquiro, que significava 
procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar bem, 
aprofundar na busca”. O particípio passado desse verbo latino era 
perquisitum. Por alguma lei da fonética histórica, o primeiro R se 
transformou em S na passagem do latim para o espanhol, dando o 
verbo pesquisar que conhecemos hoje. (BAGNO, 1998, p. 17 apud 
FREITAS, 2006, p. 119). 

 
 Para Freitas (2006) pesquisar é procurar algo verídico, é buscar 

conhecimento de forma profunda e cautelosa, e pode ser um método que contribua 

para que o ensino na sala de aula se torne algo mais interessante, fazendo com que 

haja maior participação dos alunos. (p. 119) 

 A pesquisa escolar ganhou significativa importância nas escolas das 

décadas de 50, 60 e 70, e tinha como objetivo incentivar e despertar a curiosidade 

dos alunos, bem como habituá-los a realizar atividades fora do horário de aulas. 

(PÁCIOS, 2004) Dessa forma, a pesquisa “tornou-se um importante aliado do 

professor e cresceu de forma marcante o mercado editorial com as enciclopédias, 

fascículos e livros” (PÁCIOS, 2004, p. 51), recursos estes, que eram utilizados nas 

pesquisas dos estudantes. 

 As escolas dessa mesma época seguiam o paradigma Industrial, 

onde a preocupação estava na formação de jovens que atuariam em uma sociedade 

que esperava deles apenas respostas prontas. O professor era considerado detentor 

do conhecimento e os estudantes aprendiam a responder dentro de suas 

expectativas. (PÁCIOS, 2004) 



 44 

 Sendo assim a reflexão crítica sobre os conteúdos estudados não 

era exigida dos alunos, o que não causava grande preocupação com a forma de 

realizar as pesquisas. 

 

Um texto que fora simplesmente copiado era imediatamente 
identificado e sem grandes preocupações a escola seguia seu curso 
constituindo da pesquisa um grande instrumento de auxílio para o 
professor para além da sala de aula. (PÁCIOS, 2004, p. 52) 

   

 Segundo Pácios (2004) os assuntos propostos pelos professores 

para a pesquisa não eram instigantes, nem tinham a intenção de provocar ou 

desafiar os estudantes. Geralmente eram temas já conhecidos e bastante 

explorados, o que tornava inviável de acrescentar qualquer coisa sobre eles, “Logo, 

a pesquisa era apenas um recurso que mantinha o estudante em atividade dirigida 

fora do horário da escola” (PÁCIOS, 2004, p. 52). 

 Como já falamos anteriormente, não se exigia do aluno uma postura 

crítica acerca do conteúdo da pesquisa, o que não o levava, muitas vezes, a refletir 

sobre o que estava sendo pesquisado nos livros, enciclopédias e revistas. Diante 

disso, ocorria muitas vezes a cópia de informações de outras pessoas sem que se 

tentasse entender o conteúdo da pesquisa.  

Em outros casos, quando os textos eram muito longos, se tornava 

mais cômodo ao estudante ler sobre o assunto da pesquisa e sintetizar o que 

estudou nas diferentes fontes. Quando terminada a pesquisa, os textos eram 

escritos à mão em folhas de almaço e entregues ao professor que ao receber e 

analisar os trabalhos podia comparar a capacidade dos alunos em buscar fontes 

ricas e de sintetizar as ideias dos autores escolhidos. (PÁCIOS, 2004) 

 Já nas últimas décadas surgia uma nova forma de pesquisar. O 

acesso aos computadores e à internet foi se tornando mais acessíveis, resultando 

em uma maior aquisição destes recursos pelas famílias. Segundo Pácios 

(2004, p. 53) “na medida que a internet expandia seus horizontes e avançava os 

seus tentáculos para dentro da sala de aula, crescia a criatividade em utilizá-la como 

um facilitador e, obviamente como uma possibilidade para o plágio.” A autora diz que 

a escola não soube impor ao aluno o que realmente é significativo nas atividades de 

pesquisas dirigidas, o que faz com que eles aproveitem a facilidade que a tecnologia 

oferece para realizar suas pesquisas. (PÁCIOS, 2004) 
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 Atualmente a internet é um dos recursos mais utilizados quando o 

assunto é pesquisa. Sua facilidade de acesso e a rapidez com que as informações 

chegam até as pessoas é fator determinante na preferência na hora de pesquisar. 

As pesquisas podem ser realizadas através das bibliotecas digitais onde temos 

acesso a diversas obras sem que seja necessário adquiri-las, através de artigos 

científicos disponíveis na web, dissertações, monografias, blogs, enfim, há uma 

infinidade de sites onde encontramos conteúdo de maneira rápida e fácil. 

 E é devido a essa facilidade que a rede nos proporciona, que 

encontramos inúmeros casos de plágio nos trabalhos, sejam eles de estudantes do 

ensino fundamental, médio e até superior. É preciso deixar claro para os alunos qual 

o objetivo da pesquisa, por que ela é importante e como deve ser feita. 

 

[...] muitos alunos acham que só pelo fato de encontrar o material 
desejado e imprimi-lo, já cumpriram suas tarefas escolares. Antes 
eram as cópias reprográficas dos livros, agora são as impressões. O 
que precisa ser esclarecido a todos são os procedimentos de 
pesquisas que precisam ser respeitados. (MERCADO, 2002, p. 197) 

   

Notamos que cópia de textos da internet é muito comum entre os 

alunos. Cabe ao professor saber explicar aos alunos o porquê da pesquisa, qual a 

relevância que ela tem no processo de ensino e aprendizagem e orientar como ela 

deve ser realizada. Caso contrário, o conhecido controlC controlV vai continuar 

sendo o método mais comum de pesquisa entre os estudantes. 

 Em uma pesquisa4 recente de Oliveira e Gasparin (2009), realizada 

com 32 alunos de 6ª série, cujo objetivo era analisar como eles realizavam as 

atividades de pesquisa e como estas eram avaliadas pelos professores, notou-se 

que 93% dos alunos entrevistados preferem utilizar a internet para realizar seus 

trabalhos escolares. Em resposta a uma pergunta da entrevista, de quais os 

procedimentos utilizados para a realização da pesquisa, os estudantes responderam 

que “buscam os sites, selecionam, copiam, colam no Word e imprimem.” (OLIVEIRA; 

GASPARIN, 2009, p. 6) 

 Os autores concluíram que 

 

                                                 
4
 Esta pesquisa foi realizada com adolescentes entre 11 e 13 anos de idade, estudantes de uma 

instituição privada localizada no interior de São Paulo. 
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[...] existem poucas orientações dos professores sobre quais sites os 
alunos devem buscar, quais são os confiáveis, e o que 
necessariamente deve ser explorado nos trabalhos escolares. Ou 
seja, quais os objetivos do trabalho desenvolvido e quais as 
habilidades estão sendo desenvolvidas. (OLIVEIRA;  GASPARIN, 
2009, p. 6 - 7) 

 

 Segundo Pácios (2004), a escola deve ter uma resposta satisfatória 

sobre qual a função da pesquisa na aprendizagem nos dias atuais, em que a 

informatização vem desempenhando um importante papel também nos processos 

escolares. Então, é importante deixar claro qual o objetivo da pesquisa escolar 

quando ela é proposta.  

 

O jovem do século XXI pensa em redes e está conectado ao mundo 
de forma efetiva, assim se ele percebe a pesquisa como algo que 
não acrescentará nada a sua aprendizagem ou mesmo se sabe 
antecipadamente que o professor não lerá o texto produzido, a 
tendência é valer-se o ControlC/ ControlV, porque a essa altura não 
é mais preciso copiar no próprio punho as ideias alheias. (PÁCIOS, 
2004, p. 53) 

   

Os alunos entendem, e de fato acontece com muitos professores, 

que os trabalhos entregues às vezes não são lidos ou apenas são alvo de um rápido 

passar de olhos e estes quando bem organizados, respeitando as normas da ABNT, 

são recebidos como se fossem feitos pelos próprios alunos. Outros dizem que “[...] 

seus professores não sabem diferenciar um trabalho original de um copiado e que 

tampouco são capazes de ler a pesquisa toda [...]” (PÁCIOS, 2004, p. 54) e ainda 

aqueles que mudam algumas palavras ou as excluem do texto, mudam o tipo de 

fonte, a cor, o tamanho, deixando-o menos parecido com o conteúdo copiado da 

internet.  

 A ideia e o objetivo da pesquisa escolar, que atualmente é realizada 

principalmente na internet, precisam ser melhor colocados aos estudantes de todas 

as idades. “Os professores devem esclarecer a razão pela qual aquela pesquisa faz 

parte da proposta de trabalho e em que aspectos ela poderá ajudar o estudante em 

seu processo de aprendizagem.” (PÁCIOS, 2004, p. 55) 

 É importante sensibilizar o aluno antes de colocá-lo diante de um 

computador para fazer uma pesquisa, procurar saber se ele tem clareza do assunto 

a ser pesquisado e se simpatiza com o tema, pois dessa maneira, ele poderá 
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perceber que melhor do que copiar as ideias de alguém, é poder refletir e expor as 

suas próprias ideias.  

  A internet é uma importante ferramenta que vem trazendo inúmeras 

possibilidades à educação e deve ser bem utilizada por alunos e professores que se 

propõe a fazer uma pesquisa na rede, pois oferece uma infinita gama de sites que 

apresentam conteúdos diversos e atualizados quase que momentaneamente. 

Segundo Mercado “[...] a Internet traz possibilidades de pesquisa diferentes das que 

estamos acostumados. Contribui como um importante e eficiente meio para 

fazermos levantamentos de dados e de informações. [...]” (2002, p. 196) 

 Quando relacionamos a pesquisa com a educação existem 

diferentes possibilidades de como conduzí-la. Para Moran “[...] A pesquisa pode ser 

feita individualmente ou em grupo, ao vivo - durante a aula - ou fora da aula, pode 

ser uma atividade obrigatória ou livre. [...]”, no entanto, para obter resultados 

satisfatórios que contribuam para o aprendizado dos estudantes, é necessário que 

eles saibam como e por que pesquisar. 

 

[...] Durante a aula, o professor acompanha cada aluno, tira dúvidas, 
dá sugestões, incentiva, complementa os resultados, aprende com 
as informações que os alunos passam. Essas pesquisas são depois 
apresentadas para os demais colegas e para o professor. Este 
complementa, problematiza, adapta à realidade local, os resultados 
trazidos pelos alunos. (MORAN, 1997, s.d.) 

 

 É interessante que o professor realize pesquisas na rede juntamente 

com seus alunos no ambiente escolar, pois além de poder promover pesquisas 

coletivas, ele pode direcioná-los apontando os melhores caminhos para a busca do 

tema a ser pesquisado. A pesquisa que é realizada em grupo também propicia a 

interação dos alunos, que acaba por motivá-los no desenvolvimento da atividade. 

 O professor ao trabalhar com a pesquisa na escola e orientar os 

estudantes de como fazer suas buscas na internet, ajudará o aluno na elaboração 

de atividades que têm como princípio a pesquisa, fazendo com que esse reflita sobre 

o conteúdo, exponha suas ideias, e as leve para uma posterior discussão em sala de 

aula. 

 O professor pode estabelecer regras democraticamente para o uso 

da Internet. Elas precisam ser simples e diretas para que todos possam 

compreendê-las e respeitá-las. (SOBRAL, 1999) “Essa postura ajuda inclusive a 
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vencer a resistência de muitos pais ao uso da Internet, por temer que seus filhos 

frequentem sites pornográficos ou que aprendam a fazer bombas caseiras. 

(SOBRAL, 1999, p. 99) 

 Para fazer uma pesquisa quer seja com um tema geral ou 

específico, estão disponíveis na rede os chamados sites de buscas5 que facilitam na 

procura do assunto. “O aluno precisa ser alertado de que, para pesquisar na 

Internet, existem páginas de procura onde são colocadas palavras-chave e a página 

irá apontar todos os textos relacionados ao tema disponíveis na rede.” (BEHRENS, 

2006, p. 118) 

 A análise e a síntese dos resultados são ações imprescindíveis na 

pesquisa. O aluno deve discernir dentre as informações levantadas o que é 

realmente relevante para ser colocado em seu trabalho. (BEHRENS, 2006). O 

estudante precisa identificar as páginas que apresentam conteúdos não confiáveis, 

sem identificação do autor, preferindo, se possível, sites que fazem parte de alguma 

instituição reconhecida que raramente causará danos a sua pesquisa. 

 Sabendo como realizar uma boa pesquisa, utilizá-la na sala de aula 

de maneiras diferenciadas e quais os benefícios que ela trará para o aprendizado 

poderá fazer com que os alunos se interessem mais em realmente se aprofundar no 

conteúdo trabalhado, aumentando a sua capacidade de reflexão, tornando-se um 

estudante mais crítico diante dos acontecimentos e eliminando o hábito de alguns 

alunos de copiar textos prontos da internet sem refletir sobre o que foi lido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Exemplos de sites de busca: Google (br), Yahoo (br), Webcrawler, Lycos, Infoseek, Cadê, Surf (br), 

Ondeir (br), Radar Uol, Ande?, Bookmarks, guiaweb, Brazilis, Excite, Hot Bot, Planeta Search, Meta 
Crawler, Zeek (br), Altavisa, Northernlight, Looksmart, Aeiou (pt), Dna (ar), Euroseek (Europa), 
Nomade (fr), Snap, Netscape netcenter, Liszt, Infind. (MERCADO, 2002, p. 198) 
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6 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

 

Com o crescimento das NTICs e a evolução da informática, o contexto 

educacional passa por modificações que acaba por abrir novas possibilidades de 

ensino e exigindo uma nova postura do professor. Segundo Libâneo (s.d., p. 37) 

 

 
 
 
Os fatos contemporâneos ligados aos avanços científicos e 
tecnológicos, à globalização da sociedade, à mudança dos 
processos de produção e suas consequências na educação, trazem 
novas exigências à formação de professores, agregadas às que já se 
punham até este momento.  

 

 A educação tradicional pautada na razão e na fragmentação do 

conhecimento que olhava o aluno como um mero receptador e reprodutor de 

conteúdos já não cabe na sociedade da informação6. As novas tecnologias digitais 

presentes no cotidiano das famílias fazem com que o educando tenha acesso a 

novas fontes de informações que chegam até ele de forma rápida e dinâmica. A 

criança de hoje tem fácil acesso à mídia e se relaciona com ela ao passar um bom 

tempo em frente à TV, ouvindo rádio, jogando vídeo game ou navegando na internet, 

e a escola não pode desconsiderar esse conhecimento que ela possui. A introdução 

das tecnologias na escola como recurso pedagógico proporciona uma maior 

interação durante as aulas. Elas apresentam características que estimulam a 

vontade de criar, de pesquisar e de aprender dos alunos, além de possibilitar a 

socialização dos conhecimentos construídos por eles. (SUZUKI; RAMPAZZO, 2011) 

 O profissional da educação deve estar preparado para atender os 

alunos chamados por Prensky (2001) de nativos digitais, como já mencionado, 

nativos porque já nasceram na era digital e dominam os equipamentos tecnológicos 

com grande facilidade. Esses educandos chegam às escolas cheios de energia e 

não combinam mais com o velho ensino conservador. O professor deve então, 

                                                 
6
 A expressão sociedade da informação deve ser entendida como abreviação de um aspecto da 

sociedade: o da presença cada vez mais acentuadas das novas tecnologias da informação e da 
comunicação. É a sociedade que está atualmente a constituir-se, na qual são amplamente utilizadas 
tecnologias de armazenamento e transmissão de dados e informação de baixo custo. 
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mudar seu modo de ensinar para acompanhar a educação que parece estar 

gradativamente evoluindo. 

 

O professor precisa incorporar novas atitudes docentes, assumir o 
ensino como mediação; assumir ideia de prática interdisciplinar na 
escola; conhecer estratégias de ensinar a pensar e ensinar a 
aprender; empenhar-se em auxiliar o aluno a buscar uma perspectiva 
crítica dos conteúdos; assumir a sala de aula como um processo 
comunicacional; reconhecer o impacto das novas tecnologias na 
escola; atender à diversidade cultural e respeitar as diferenças; 
investir na atualização científica e em sua formação continuada e 
integrar o exercício da docência à dimensão afetiva. (SUZUKI; 
RAMPAZZO, 2011, p. 38) 

 

 O educador precisa caminhar lado a lado com o aluno, exercendo 

seu papel de parceiro, mediador e orientador de suas aprendizagens. O professor 

deve estar junto do educando para estudar, pesquisar, discutir, debater, para 

construir conhecimentos e desenvolver habilidade. A sala de aula deve tornar-se um 

espaço de múltiplas aprendizagens, de trabalhos coletivos, de interação entre aluno-

aluno e professor-aluno. Deve-se ainda utilizar os novos recursos tecnológicos, com 

o objetivo de proporcionar ao aluno outras formas para buscar informações e 

transformá-las em conhecimento. (MERCADO, 2002) 

 Para que esse novo ideal de educação se perpetue, o educador 

necessita de uma formação que o ajude a colocar essas ideias em prática, 

principalmente uma formação que o capacite para trabalhar com as tecnologias da 

informação e da comunicação com seus alunos.  

 Concordamos com alguns autores (LIBÂNEO, s.d.; MERCADO, 

2002) que a maioria dos cursos para a formação inicial de professores continua 

baseados no ensino tradicional, além de não preparar os futuros professores para 

lidar com um ensino alicerçado às tecnologias. Para (MERCADO, 1999, p. 90 apud 

GOMES, 2002, p. 3) 

  

É muito difícil, através dos meios pedagógicos convencionais, 
preparar professores para usar adequadamente as novas tecnologias 
É preciso formá-los do mesmo modo que se espera que eles atuem 
no local de trabalho, no entanto, as novas tecnologias e seu impacto 
na sociedade são aspectos pouco trabalhados nos cursos de 
formação de professores, e as oportunidades de se utilizarem nem 
sempre são as mais adequadas à sua realidade e às suas 
necessidades. 
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 Atualmente, uma maneira para aprender a utilizar esses recursos de 

forma que contribua na construção do conhecimento, é através dos cursos de 

formação continuada, que não só os professores recém-formados devem se 

submeter a fazer, mas todos os outros que não tiveram a oportunidade de no seu 

curso de graduação ter uma disciplina que discutisse sobre o uso da tecnologias na 

educação. 

 

O processo de formação continuada permite condições para o 
professor construir conhecimento sobre as novas tecnologias, 
entender por que e como integrar estas na sua prática pedagógica e 
ser capaz de superar entraves administrativos e pedagógicos, 
possibilitando a transição de um sistema fragmentado de ensino para 
uma abordagem integradora voltada para a resolução de problemas 
específicos do interesse de cada aluno. (MERCADO, 2002, p. 21) 

 

 Ainda de acordo com Mercado (2002) essa formação propicia 

requisitos que os docentes necessitam para dominar a tecnologia, mudando a sua 

maneira de ensinar. Essa formação deve contemplar a aquisição de metodologias, 

propiciar ao educador conhecer a fundo o processo de aprendizagem, como ele se 

dá e como intervir na relação do aluno com o computador, proporcionando melhores 

condições para a construção do conhecimento. 

 Somente com os profissionais da educação devidamente 

capacitados, conseguiremos ver as mudanças na forma do aluno adquirir o 

conhecimento. Se não houver uma readequação no currículo dos cursos de 

graduação de Licenciatura e os professores já formados não buscarem uma 

formação continuada para trabalhar com as novas tecnologias, os computadores e 

outros recursos presentes nas escolas serão usados também para reproduzir o 

conhecimento, mantendo vivo o velho modo tradicional de ensinar. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Vimos neste trabalho que a sociedade está passando por uma 

grande mudança influenciada pela evolução tecnológica. O uso intenso das novas 

tecnologias da informação e da comunicação em todas as áreas das nossas vidas 

vem provocando mudanças na nossa cultura, novas formas de aprender o mundo, 

novos modos de conhecê-lo. 

A sociedade da informação também conhecida como sociedade do 

conhecimento vem sofrendo constantes mudanças, e espera profissionais capazes 

de se adequar às inúmeras inovações que surgem a cada dia. 

Sendo a educação responsável por formar cidadãos conscientes, 

pensantes, capazes de viver em uma sociedade em permanente transformação, ela 

deve se adequar às novas exigências do mundo contemporâneo. Para isso é 

necessário que mudanças sejam realizadas nos sistemas educacionais que em sua 

maioria, ainda seguem o método tradicional de ensino, caracterizado pela 

reprodução de informações. 

As crianças e os adolescentes de hoje estão acostumados a receber 

informações muito rapidamente através das mídias. Dessa forma o raciocínio deles 

também se torna mais ágil, o que faz com que eles não se identifiquem com o ensino 

conservador que ainda predomina na rede escolar. É preciso que a escola possibilite 

aos alunos novas formas de aprender, que estimule a sua criatividade, que lhes seja 

atraente e prazeroso, tornando a aprendizagem signifivativa para eles. 

As escolas precisam disponibilizar novos recursos e novos 

ambientes para que os alunos se interessem pelos estudos. O professor precisa 

também se atualizar para atender as novas demandas da educação e ajudar ao 

aluno no processo de construção do conhecimento. 

Os cursos atuais de graduação/licenciatura oferecem pouco suporte 

para o ensino através de recursos tecológicos. Apenas com o curso superior não se 

pode ter certeza de uma boa formação para trabalhar com as mídias na sala de aula. 

Tanto os professores recém-formados quanto os que já se formaram a mais tempo e 

que não tiveram a oportunidade de participar das discussões sobre as novas 

tecnologias no ensino, deverão se propor a fazer cursos de formação continuada. 

Esses cursos apresentam ao professor novas maneiras de atuar em sala de aula, 

mostram-lhe como ele pode promover o aprendizado por meio de sua articulação e 
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mediação, como um parceiro do educando, não mais como o dono do saber. 

O professor precisa aprender a utilizar as novas tecnologias dentro e 

fora da sala de aula, pois dessa forma, poderá promover aulas diferenciadas e talvez 

ter sucesso processo de aprendizagem dos seus alunos. O novo paradigma da 

educação atribui ao docente novas funções, como mediador do conhecimento, 

interlocutor, orientador, companheiro, deixando de lado a figura de instrutor, de 

detentor do conhecimento, se aproximando cada vez mais dos alunos e 

possibilitando a criação de laços afetivos. 

A internet é uma importante ferramenta para a educação das novas 

gerações. A facilidade e agilidade ao acessar informações chamam a atenção dos 

estudantes que não se intimidam ao navegar pela rede. O docente ao fazer uso da 

internet em suas atividades, pode induzir o trabalho em grupo, produções 

coolaborativas, permitindo que os alunos troquem informações e expressem sua 

opinião, esclareçam dúvidas, sem falar que desse modo ele estará promovendo a 

interação entre o grupo. A criação de fóruns, blogs, as conversas em chats 

(principalmente sobre os conteúdos das disciplinas) são modos de interação que 

trazem grandes contribuições para a aprendizagem. 

As pesquisas na rede, individuais e coletivas, propiciam a busca de 

informações por milhares de sites e hiperlinks, trazendo diferentes resultados, 

opiniões distintas e em vários formatos, através de vídeos, de imagens, de textos,  

favorecendo a assimilação dos educandos com maior propriedade.  

O professor deve promover discussões acerca das informações 

pesquisadas  pelos discentes. Deve questiná-los, criar situações-problema para que 

eles busquem o resultado e elaborem atividades que os façam pensar. Também é 

função do professor conhecer suas dificuldades,  descobrir seus interesses, orientá-

los durante as atividades e desenvolver trabalhos em grupos que certamente 

resultam em aprendizagem. 

Para que no futuro tenhamos cidadãos que realmente saibam viver 

em um mundo em contínua transformação, capazes de agir sobre ele de maneira 

crítica, reflexiva, contribuindo para uma sociedade mais igualitária, é preciso que as 

escolas comecem a preparar esses sujeitos a partir de agora, aderindo a novas 

formas de ensinar, utilizando novos meios e preparando melhor os professores para 

que saibam através da prática pedagógica ajudar o aluno a construir o 

conhecimento.  
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