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O modelo tradicional de educação, segundo Saviani (1996), tem por objetivo a 
formação e a evolução do homem. A sua principal matriz está ancorada na 
transmissão do conhecimento que é propagada e transformada, retornando ao 
processo educacional como uma espiral dialética consciente e inconsciente. 
Perpassando por uma análise histórica, Pereira (2000) pontua objetivos 
importantes nos cursos de formação de professores conforme suas décadas, a 
saber: na década de 70 “os estudos privilegiavam a dimensão técnica do processo 
de formação de professores e especialistas em educação” (op.cit.; p.16); nos anos 
80, foi salientado “o caráter político da prática pedagógica e o compromisso do 
educador com as classes populares”(op.cit.; p. 18); já nos anos 90, a principal 
preocupação se fundamenta na “(...) formação do profissional reflexivo, aquele que 
pensa na ação, cuja atividade profissional se alia a atividade de pesquisa”(op.cit.; 
p. 41). E hoje? O que objetiva o curso de formação de professores no século XXI? O 
mundo globalizado lança o desafio à uma nova metodologia educacional e, 
portanto, uma nova formação para professores. Essa renovação educacional na 
formação exige também uma renovação, seja dentro das escolas, seja no mercado 
de trabalho, conforme os problemas e desafios propostos pela sociedade pós–
moderna. As tecnologias proporcionam um paradigma educacional diferenciado, 
facilitando o acesso a informação e permitindo que outras experiências 
educacionais sejam criadas e recriadas dando origem a um novo perfil de 
profissional da educação. Torna–se necessário, portanto, rever e readaptar os 
paradigmas já existentes na formação desse profissional, assim como buscar 
propostas renovadas e instigantes em educação, capazes de contemplar as 
mudanças ocorridas no seu cotidiano onde a tecnologia se faz presente. 
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Podemos dizer que vivemos na “Era do Conhecimento”, onde o domínio do 
conhecimento representa condição necessária para a sobrevivência, assim como afirma 
Guerra (2000), “hoje não basta saber mais que o concorrente, mas também é necessário saber 
antes” (Guerra, 2000: 8). 

            Atualmente os avanços tecnológicos e sua penetração nas atividades e ações humanas 
tornou-se tão natural que a sua inserção em âmbito doméstico e profissional não causa mais 
espanto e, muitas vezes, passam desapercebidos. Porém, o domínio tecnológico 

representa uma vantagem competitiva imprescindível para as 
organizações, já que permite revolucionar processos e projetos, 
alcançar mais resultados com menos tempo e capital, 
favorecendo o aumento de produtividade e, conseqüentemente 
da sua competitividade no mercado. (Guerra, 2000: 8) 

            O rápido desenvolvimento dessas tecnologias faz com que o sujeito se desloque a 
todos os sentidos afim de acompanhá-lo. Caso o sujeito não o faça, se torna obsoleto e 
incapaz de crescer profissionalmente.  



E a escola, como fica diante de tantas mudanças? 

Analisando a escola, com as atuais práticas pedagógicas, na esfera tecnológica, nota-
se que o atual modelo de ensino apresenta dificuldades em não acompanhar tal 
desenvolvimento. Parece haver um dualismo nessa questão. De um lado vemos a indiferença 
de algumas escolas e educadores quanto às tecnologias. Por outro lado, vemos grande parte 
dos educadores buscando atualizações e novos conhecimentos (ou saberes), sem, contudo, 
ter a preocupação de modificar e elaborar novos métodos de ensino diante das tecnologias. E, 
no intuito de inovar, professores utilizam as tecnologias de forma extremamente tradicional, 
apenas adaptando suas aulas a essa “novidade”. 

É necessário que o ensino esteja adequado as mudanças advindas da evolução do 
mundo e da tecnologia, supervalorizando sempre, o educando e seus saberes. Diante desse 
contexto, de um paradigma inovador, baseado nos pressupostos necessários às exigências da 
sociedade do conhecimento (denominado paradigma emergente por alguns educadores1

Enfim, uma prática onde: 

) 
caracteriza-se assim uma nova prática pedagógica emacipadora capaz de superar a visão dos 
opressores e oprimidos (Freire apud Behrens, 2000) organizando uma teia de relações e 
interdependência. Uma prática interligada com as abordagens construtivistas, interacionistas, 
sociocultural e transcendente buscando na visão de totalidade, o enfoque da aprendizagem e o 
desafio de superar o paradigma tradicional de transmissão de conhecimento. Uma prática que 
supere a fragmentação e a reprodução automática do conhecimento, promovendo a construção 
e produção de novos conhecimento, capazes de formar sujeitos críticos e inovadores. Uma 
prática que valorize a ação reflexiva, a autonomia, a criatividade, a criticidade e o espírito 
investigativo. 

-         o professor desafie seus alunos a buscar uma formação 
humana, crítica e competente; 

-         o ensino leve a pesquisa fazendo com que o aluno aprenda a 
aprender; 

-         o aprendizado seja impulsionado pela curiosidade, interesse e 
pela busca de soluções às crises e aos problemas daquele 
momento histórico, tendo como certeza que nada é único, 
absoluto e inquestionável. 

A superação do antigo paradigma configura uma nova visão de 
currículo, de escola e de educação. Acarreta uma prática pedagógica 
com visão de totalidade, propiciando o conhecimento em rede, em 
sistemas integrados e interconectados. 

            A Educação, segundo Dermeval Saviani (1996), visa a formação e evolução do homem. 
É vista como matriz onde o conhecimento se transmite e se transforma retornando ao processo 
educacional numa espiral dialética consciente e inconsciente. Essa complexidade implica no 
desafio de entender e enfrentar a nova educação tecnológica (Grinspun, 1999). 

Ensinar e Aprender com as Tecnologias de Comunicação e Informação 

            A Educação, sendo um dado da realidade (de algo que acontece), “favorece o fato de 
estar consciente da importância de se pensar na realidade” (Saviani apud Grinspun, 2002: 16). 
Busca através do entendimento e construção do conhecimento a fundamentação teórica das 
redes de complexidades de Morin (1997) afim de iluminar o entendimento sobre o fenomeno 



educação. Grinspun (2002) afirma ainda que a junção de rede de conhecimento implica 
necessariamente 

na ação e participação vinculados ao exercício de constante reflexão da formação do 
homem e da sociedade, suas práticas tanto sociais quanto individuais, necessidade e 
desejos significando ser possível sair da superficialidade e encarar a relevância como 
ponto de ser atingido. (Grinspun, 2002:17) 

            As mudanças ocorridas na sociedade certamente nos levam à conclusão que o mundo 
está em constante transformação mas a educação formal parece estar no mesmo patamar de 
algumas décadas atrás. Continua a aglomerar inúmeros fatos confundindo com o 
conhecimento (vide o vestibular), ignora a aprendizagem individual, exigir “respostas corretas” 
e desprezar as capacitações de alta ordem como interpretação. A questão maior diante das 
transformações ocorridas na sociedade e com a educação, pode ser resumida na afirmativa de 
Frederic Litto (1996): 

O meu grande pesadelo dos últimos tempos é ver um Brasil daqui a vinte anos,com 
milhões de trabalhadores sentados diante de computadores ligados 

as redes internacionais, e por não terem aprendido a fazer perguntas 
certas, 

Diante de tantas mudanças e complexidades no mundo 
moderno, é inaceitável a utilização de um modelo de ensino que se 
baseie na transmissão de conhecimento. Esse novo cenário é capaz 
de esmagar e colocar abaixo o modelo tradicional de ensino, pois os 
conteúdos estão cada vez mais perecíveis de informação e 
conhecimento, existe uma nova realidade no mercado de trabalho, 
além de novos problemas e desafios do mundo atual. As tecnologias, 
dentro do contexto educacional, como ferramenta de apoio, 
proporcionam um novo paradigma educacional, facilitando o acesso à 
informação e permitindo que novas experiências educacionais sejam 
criadas, dando origem a um novo perfil de educando e educador. 
Grinspun (1999) acrescenta que, diante de tantos desafios e 
conquistas, avanços e dificuldades 

levam dez vezes mais tempo do que o necessário para achar a 
informação exigida. 

não podemos mais pensar numa educação voltada apenas para 
a questão da escolaridade traduzida em saberes e 
conhecimentos específicos, temos que pensar numa educação 
com objetivos mais amplos, tanto em termos daqueles 
conhecimentos como, e principalmente, na formação de um 
cidadão mais crítico e consciente para viver e participar desse 
contexto, numa visão local, nacional e mundial, numa 
perspectiva de ação visando à busca de valores comprometidos 
com uma sociedade mais humana e com mais justiça social. 
(Grinspun, 1999: 39) 



É necessário, portanto, rever os paradigmas já existentes e 
tentar buscar um novo paradigma. Grinspun (1999) afirma ainda que 
eles surgem a partir das crises existentes nas diversas áreas das 
ciências, acarretando assim, a inevitável situação de criar paradigmas 
renovadores em educação capazes de contemplar as mudanças 
ocorridas no cotidiano onde a educação tecnológica se faz presente. 

McLaren (1997) critica profundamente a educação tecnicista 
onde os professores desempenham a função de especialista em 
transmitir conteúdos e habilidades descomprometendo-se em relação 
aos valores de igualdade e justiça social. Para quebrar tal prática, 
McLaren (1997) nos convida a  

lutar para desenvolver uma pedagogia equipada de forma a 
gerar resistência tanto moral quanto intelectual à opressão, que 
estenda o conceito de pedagogia além de mera transmissão de 
conhecimento e capacidade, e estenda o conceito de moralidade 
além das relações interpessoais. (McLaren, 1997: 44) 

As relações pedagógicas devem levar em consideração os 
aspectos da modernidade e, conseqüentemente, as mudanças 
advindas das novas tecnologias. As práticas educativas não mudam, 
necessariamente, a partir das tecnologias, porém podem servir para 
reforçar uma visão conservadora e individualista como também 
reforçar uma visão progressista. 

Moran (2000) afirma que com o advento das tecnologias 
surgiram grandes expectativas de que elas trariam e seriam a solução 
que o ensino tanto esperava. É fato que as tecnologias permitem 
expandir, para além das paredes escolares, o conceito de aula, 
espaço, tempo, de comunicação e estabelecendo ligações entre o 
presencial e o virtual (o estar juntos estando distantes). Porém, se o 
processo de ensino-aprendizagem dependesse somente das 
tecnologias poderíamos afirmar que a educação estaria melhor há 
tempos. Sobre o processo de aprendizagem diante de tantas 
mudanças, Moran (2000) diz que as tecnologias 

são importantes, mas não resolvem as questões de fundo. 
Ensinar e aprender são os desafios maiores que enfrentamos 
em todas as épocas e particularmente agora em que estamos 
pressionados pela transição do modelo industrial para o da 
informação e do conhecimento. (Moran, 2000:12) 

Nessa busca constante de um modelo eficiente de educação 
baseado nas novas tecnologias de informação e comunicação, 
Reinhardt (1995), ousou, sintetizar algumas alterações advindas de 
tantas mudanças, atualmente comprovadas no quadro a seguir 
(anexo 1): 



Como já foi dito anteriormente, as tecnologias não devem ser 
encaradas como a panacéia para resolver os problemas da educação. 
Para entender e saber utilizá-las é necessário, antes de tudo, 
treinamento e mudança de comportamento dos professores assim 
como os seus projetos curriculares, métodos de ensino e avaliação. 
Segundo a Revista Nova Escola (1999) isso provocará uma mudança 
profunda nos atuais modelos de educação, como verificamos no 
quadro abaixo, visualizando a sala de aula antes e depois da 
utilização da internet, quadro 2 (anexo2): 

Um novo sujeito surge com o impacto da era virtual. Se para Darwin, o 

O desafio da formação dos profissionais 

homo sapiens 
completa a árvore genealógica de evolução humana, para a pós-modernidade o homo virtuens 
representa a evolução do sujeito atual. Segundo Barral (2000), o homo sapiens evoluiu através 
do conhecimento empírico e da realidade tangível. O saber era conseqüência de experiências 
vividas e o homo virtuens

não tem mais o que fazer com esse real quase sempre angustiante e sempre 
redundante: 

  

métro-boulot-dodo (expressão que em maio de 68 se encontrava pichada 
no metrô de Paris. Tratava-se de reivindicações por mais lazer e menos trabalho. O dia 
era dividido em métro (transporte), boulot (trabalho) e dodo

            Nessa visão, o homo virtuens é como um aventureiro cercado por uma gama de 
possibilidades, é um sedutor que deseja experimentar virtualmente situações e sensações 
sentindo-se fascinados por imagens e informações que são captadas digitalmente.  

 (sono). (Barral, 2000: 21)  

            Gilda Helena Bernardino de Campos, apresentou no 7° Fórum Universitário Pearson, 
no Rio de Janeiro, no dia 4 de junho de 2009, duas classificações dadas aos usuários das 
Novas Tecnologias: “imigrantes digitais” e “nativos digitais”. Os “imigrantes digitais” são 
usuários mais avançados em idade, nascidos antes da revolução WWW, que foram obrigados - 
ou pelo trabalho, ou pela necessidade, ou pela curiosidade - a conhecer este novo espaço 
virtual, necessitando então que repensar antigas formas de comunicação, trabalho, estudo e 
diversão.        

            Os “nativos digitais” são aqueles usuários (destacamos aqui os jovens atuais) que 
nasceram imersos nas novas tecnologias. São usuários que interagem, vêem filmes, baixam 
músicas, pesquisam e estudam pela internet. A própria tecnologia modificou as funções dos 
objetos. Se há tempos atrás os jovens usavam diários para escrever seus mais profundos 
segredos, hoje os jovens publicam seus diários (blogs) para que todos possam ler e ter acesso 
a sua vida. Hoje os jovens não tem mais álbuns físicos de fotos, publicam suas fotos em sites 
de relacionamento, em flogs e álbuns virtuais. Não se comunicam por cartas, se comunicam 
por e-mail, programas de conversação instantâneo entre outros. 

            Vários conceitos surgem no intuito de identificar essa nova geração de jovens. 
Podemos observar termos como:  “geração 2.0” - aqui citada- , “geração copy e cola” 
(http://charges.uol.com.br/2004/10/07/garoto-folgadao-geracao-coca-cola/) ou “Geração 
Google” apresentada por Litto (2009). 

A preocupação fica, então, voltada, principalmente, para a 
questão dos educadores envolvidos com estes jovens. Educadores 
que valorizam o saber e o processo de memorização, que quantificam 
o conhecimento por meio de provas e notas, objetivando formar um 
sujeito capaz de reter tudo, desviando assim os jovens das posturas 



críticas, reflexivas e investigativas que o mundo oferece. Com este 
avanço tecnológico, as relações pedagógicas devem levar em 
consideração os aspectos da modernidade e consequentemente as 
mudanças advindas das novas tecnologias. Com esta possibilidade, 
seria possível expandir, para além das paredes escolares, o conceito 
de aula e os conteúdos curriculares.  

Por estas transformações, surge a questão maior relacionada a 
Mediação Pedagógica e as Novas Tecnologias citadas por Marcos 
Masetto.  

Mediação Pedagógica

            A Mediação segundo Perez e Castillo (apud Masetto, 2000), 
busca abrir caminhos para as novas relações do aluno: com as 
tecnologias, com o próprio cotidiano, com os colegas, com os 
professores, consigo mesmo e com o futuro. Masetto (2000) enumera 
algumas características da Mediação Pedagógica: 

 é entendida por Masetto (2000) como 
“o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, 
incentivador e motivador da aprendizagem” (Masetto, 2000: 144) se 
apresentando como uma escada rolante para que o aluno atinja seus 
objetivos. Dessa forma, o aluno desenvolverá a capacidade de coletar 
informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las e debatê-las 
com o grupo escolar a fim de produzir um conhecimento significativo 
que o fará compreender sua realidade e atuar sobre ela. 

-         dialogar sempre de acordo com os acontecimentos do 
momento; 

-         trocar experiências; 

-         debater dúvidas, questões ou problemas; 

-         apresentar perguntas orientadoras; 

-         orientar nas carências e dificuldades técnicas ou de 
conhecimento quando o educando não consegue encaminhá-las 
sozinho; 

-         garantir a dinâmica do processo de aprendizagem; 

-         propor situações problemas e desafios; 

-         desencadear e incentivar reflexões; 

-         criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real;  



-         colaborar para estabelecer conexões entre conhecimento 
adquirido e novos conceitos; 

-         fazer a ponte com outras situações análogas; 

-         colocar o educando frente a frente com questões éticas, 
sociais, profissionais por vezes conflitivas; 

-         colaborar para desenvolver a crítica com relação à quantidade 
e à validade das informações obtidas;  

-         cooperar para que o educando use e comande novas 
tecnologias para suas aprendizagens e não seja comandado por 
elas ou por quem as tenha programado; 

-         colaborar para que se aprenda a comunicar conhecimentos seja 
por meios convencionais, seja por meio de novas tecnologias. 

Neste novo olhar, voltado para Mediação Pedagógica, o 
educador é convidado a transformar o conteúdo, estabelecer um novo 
tipo de relacionamento com os alunos e, conseqüentemente, adquirir 
um novo papel: de aprendiz do conhecimento. 

As Novas Tecnologias

Segundo as abordagens de Valente (1999), uma das hipóteses centrais do trabalho de 
Piaget, o construtivismo, é a de que todos os homens são inteligentes e que a inteligência 
serve para buscar e encontrar respostas para questionamentos do cotidiano. Por isso, a 
inteligência apresenta duas condições inerentes ao ser vivo: a organização e adaptação em um 
mundo de constantes transformações. Acrescido a esta idéia Papert (1997), desenvolve o 
construcionismo, que, é gerado sobre a suposição de que as crianças farão melhor 
descobrindo por si mesmas o conhecimento específico de que precisam.  

 em educação estão compreendidas 
entre o uso da informática, do computador, da Internet, da 
hipermídia e multimídia, ferramentas de comunicação a distância 
(chats, grupos e listas de discussão, correio eletrônico) e de outros 
instrumentos e linguagens digitais “que podem colaborar 
significativamente para tornar o processo de educação mais eficiente 
e mais eficaz” (Masetto, 2000: 152).  

Valente (1999) descreve o processo de aprendizagem mediada por computador 
através do ciclo descrição – execução – reflexão – depuração – descrição

-         

. Porém este ciclo 
não acontece simplesmente colocando o aluno frente ao computador, mas sim sendo mediado 
por um profissional – agente de conhecimento. O ciclo acontece da seguinte maneira: 

Descrição

-         

 O aluno utiliza toda a estrutura do seu conhecimento para representar e 
explicitar os passos da resolução deste problema. 
Execução

-         

  É a descrição de como o problema é resolvido e pode ser executado pelo 
computador. 
Depuração  O aluno pensa e reflete sobre o que foi produzido pelo computador. A 

reflexão pode produzir diversos níveis de abstração, os quais provocarão alterações na 
estrutura mental. O aluno depura os conhecimentos em busca de novas informações 



ou de pensamento. Toda a informação assimilada pela estrutura mental é usada para 
modificar a descrição anteriormente definida, repetindo-se o ciclo.  

            Neste processo de ensino e aprendizagem baseado nas novas tecnologias, os 
professores aprendem como desenvolver as inteligências, vivenciam processos solidários de 
troca, buscam respostas para os questionamentos de seu interesse coletivo, enfim, constroem 
conhecimento, desenvolvem novos esquemas de ação e representação e novas formas de 
organização destes esquemas. Espera-se que o desenvolvimento destas novas atitudes e 
talentos facilitem a existência e a coexistência dos profissionais em nosso país. Seria como 
buscar a compreensão do mundo como uma teia de eventos e processos de um fluxo dinâmico 
em contínua mudança. Seria recorrer as interconexões entre sujeito e objeto, entre homem e 
ambiente, entre consciente e inconsciente.  

Enfim, educar na Sociedade em Rede, é ir além da didática, das 
metodologias, é encontrar caminhos mais adequados e congruentes 
para atender esse sujeito, “nativo digital”, de modo a trabalhar o 
“edutaiment” - educação e entretenimento.  

BARRAL, Etienne. 

Referências Bibliográficas 

Otaku: os filhos do virtual

CAMPOS. Gilda Helena Bernardino. 

. São Paulo: Senac SP, 2000 

7º Forum Universitário Pearson

GRINSPUM. Mirian. Educação Tecnológica. In: GRINSPUM. Mirian (org). 

. Inovação para a 
Geração Multimídia. Rio de Janeiro, 2009  

Educação 
tecnológica: desafios e perspectivas

________________. 

. São Paulo: Cortez, 1999 

Projeto de Pesquisa.Valores dos jovens na era tecnológica: a 
construção da subjetividade

GUERRA, João Henrique Lopes. 

. Rio de Janeiro: UERJ, 2002 

Utilização do computador no processo de ensino-
aprendizagem: uma aplicação em planejamento e controle de produtos

LITTO, Frederic. Conferência: Repensando a educação em função de mudanças sociais e 
tecnológicas e o advento de novas formas de comunicação. In: 

. Dissertação de 
Mestrado em Engenharia de Produção. USP São Carlos, 2000 

Congresso Ibero-Americano 
de Informática educativa na Colômbia, 1996

LITTO. Frederic. 

. Disponível em 
http://www.c5.cl/ieinvestiga/ribie96.htm. Acesso em 02/02/2008 

7º Forum Universitário Pearson

McLAREN, Peter. 

. Inovação para a Geração Multimídia. Rio 
de Janeiro, 2009  

A Vida nas Escolas

MASETTO. Marcos Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORAN, Jose Manuel. 
MASETTO, Marcos. BEHREUS. Marilda Aparecida. 

. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997 

Novas tecnologias e mediação 
pedagógica

MORAN. José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e 
telemáticas. In: MORAN, Jose Manuel. MASETTO, Marcos. BEHREUS. Marilda Aparecida. 

. Campinas, SP: Papirus, 2000 

Novas tecnologias e mediação pedagógica

MORIN, Edgar. 

. Campinas, SP: Papirus, 2000 

Cultura de massa no sec. XX: neurose. 9a edição, Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997. 



PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática

REINHARDAT, Andy. 

. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1994 

Novas formas de aprender

Revista Nova Escola. 

. v. 4, nº 3, São Paulo: Byte Brasil, 1995 

A sala de aula antes e depois da Internet

SAVIANI, Dermeval. 

. Ano XIII, Nº 110, Março de 
1999 

Educação: do senso comum a consciência filosófica

VALENTE. José Armando. Mudanças na sociedade, mudanças na educação: o fazer e o 
compreender. In: VALENTE. José Armando (org). 

. 12ª ed. 
Campinas, SP: Autores Associados, 1996 

O computador na Sociedade do 
Conhecimento.

 

 Campinas, SP: OEA_NIED/UNICAMP, 1999. Disponível em 
http://www.nied.unicamp.br/oea Acesso em 18/10/2002 

 

1 Boaventura Santos, Maria Cândida Moraes, Maria da Gloria Pimentel, Francisco 
Gutiérrez e Maria Aparecida Behrens (Behrens, 2000) 






	COLE_3000
	COLE_3000_040809170616
	COLE_3000_040809170640

