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RESUMO 

No contexto atual, em plena Era da Informação, o uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação modificou as formas de produção e socialização do 

conhecimento, além, das relações das pessoas entre si e, com um ambiente cultural 

fortemente caracterizado pela presença dos meios digitais.          

           Ao possibilitar essa mudança nos estilos de vida das pessoas, a tecnologia digital 

entra também, no interior da estrutura mental da percepção e do conhecimento, alterando-

-o profundamente assim, como aconteceu com a escrita e, depois, com a mídia de massa.        

          Nesta nova realidade, o velho modelo de ensino não consegue responder às 

complexas indagações da sociedade do conhecimento. Dentro e fora das salas de aula, a 

transmissão do conhecimento torna-se, um grande desafio para uma geração de 

professores que estudou e aprendeu a ensinar em uma era pré-digital e não contava com 

recursos de interação e colaboração capazes de conectar mestres, estudantes e a sociedade 

civil de uma forma geral, independente de formação, cultura ou  do meio em que vivem.                                                                                                                                                         

         Com tantas ferramentas à disposição para aprender e compartilhar, as gerações Y e 

Z estão exigindo das escolas uma veloz revolução nas metodologias de ensino capazes de 

sedimentar uma estrada sólida para a Educação 3.0 – termo usado para definir o uso e o 

impacto na educação do aprendizado colaborativo e personalizado, a reutilização de 

conteúdos de aprendizado e o reconhecimento do aprendizado através dos métodos 

formais ou informais.  

          Diante dessa constatação, consideramos pertinente obter informações sobre a 

contextualização de alguns professores, no que diz respeito à Educação 3.0, que trabalham 

em escolas da cidade de São Paulo. Este estudo pretende, junto de uma mostra de 

professores, analisar o papel do professor no contexto da Educação 3.0 frente a um mundo 

impulsionado pelas TIC, aferir em que áreas curriculares a empregam, com que 

finalidades, com que frequência, identificar quais TIC utilizadas e seu impacto no 

aprendizado dos alunos. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Educação 3.0; Professor 3.0; Comunicação; TIC. 
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ABSTRACT 

          In the current context, in full Information age, the use of digital information and 

communication technologies modified the forms of production and socialization of 

knowledge beyond the relationships of people among themselves and with a cultural 

environment strongly characterized by the presence of digital media. 

          By enabling this change in the lifestyles of people, digital technology also comes 

within the frame of mind of perception and knowledge, changing it deeply as happened 

with writing and then with the mass media. 

          In this new reality, the old teaching model can not answer the complex questions 

of the knowledge society. Inside and outside the classroom, the transmission of 

knowledge becomes a great challenge for a generation of teachers who studied and 

learned to teach in an era pre - digital and did not have interaction and collaboration 

capabilities able to connect teachers, students and civil society in general, regardless of 

training, culture or not where they live. 

          With so many tools available to learn and share, the Y and Z generations are 

demanding school a swift revolution in teaching methodologies able to cement a solid 

road to Education 3.0 - term used to define the use and the impact on learning education 

collaborative and personalized, the reuse of learning content and the recognition of 

learning through formal and informal methods. 

Considering this fact, we consider relevant information about the contextualization of 

some teachers with regard to Education 3.0 working in schools in the city of São Paulo. 

This study intend next to a display of teachers, analyze the teacher's role in the context of 

Education 3.0 front of a world driven by ICT measure in which curriculum areas to 

employ, for what purposes, how often, identify which ICT use and its impact on student 

learning. 

KEYWORDS: Education 3.0; Teacher 3.0; Comunication; TIC. 
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INTRODUÇÃO 

 

          Nos últimos anos, a sociedade tem passado por grandes e significativas 

transformações. O contexto atual, marcado pela revolução drástica e constante das 

tecnologias de informação e comunicação, tem provocado novas noções de tempo e 

espaço, um novo modo de agir e pensar. Hoje, vivemos em um mundo sem fronteiras de 

tempo e espaço, num momento em que há múltiplas possibilidades de aprender e a escola 

deixa de ser, como já foi antes, o único espaço destinado à construção do conhecimento 

e preparação do aprendiz para a vida ativa. Esse novo cenário fez emergir um novo 

paradigma social, nomeado por alguns autores de: “Terceira Onda” (TOFFLER, 1980, p. 

161); “Sociedade Digital”  (NEGROPONTE, 1995, p. 12); “Sociedade Aprendente” 

(ASSMANN, 2000, p.42); “Sociedade da Informação ou, Sociedade em Rede, alicerçada 

no poder da informação” (CASTELLS, 2003, p.18); “Sociedade do Conhecimento” 

(HARGREAVES, 2003, p. 23); “Sociedade da Aprendizagem” (POZO, 2004, p. 18); 

“Universo Coletivo e Inteligência Compartilhada” (LÉVY, 2004, p. 71); “Sociedade 

Digital ou Mentes Conectadas” (GABRIEL, 2013, p. 91), justificados por um mundo em 

que há um contínuo e intenso fluxo de informações que provoca permanentes mudanças 

e, “onde o conhecimento é um recurso flexível, fluído, sempre em expansão e em 

mudança” (HARGREAVES, 2003, p. 33). 

          Frente a esse novo tempo, o que a sociedade atual exige da escola é um desafio 

imenso: que ela se adapte e que o faça rapidamente, para incluir, nesse novo contexto, 

alunos e professores. Ação esta que significa promover novos papéis e desenvolver, 

nesses principais sujeitos da escola, novas competências (PERRENOUD, 2000, p. 35) 

para que possam participar e interagir em um mundo altamente competitivo, que valoriza 

o ser criativo, capaz de encontrar soluções para problemas até então inexistentes, com 

transformações aceleradas, desencadeadas em grande parte pelo desenvolvimento 

científico e técnico, pela globalização e pela sociedade da informação e comunicação. 

           

           Almeida (2000) destaca que: 
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As vertiginosas evoluções sócio-culturais e tecnológicas do mundo atual 

geram incessantes mudanças nas organizações e no pensamento humano 

e revelam um novo universo no cotidiano das pessoas. Isso exige 

independência, criatividade e autocrítica na obtenção e na seleção de 

informações, assim como na construção do conhecimento (ALMEIDA, 

2000, p. 9). 

 

          Essas inquietações trazem à tona, para educadores e gestores educacionais, 

questões até então relegadas a um segundo plano, por ex.: Como transmitir o 

conhecimento neste novo ambiente? Como apresentar a inovação em um modelo de 

escola que se repete por séculos? Como tornar o ambiente de aprendizagem atraente para 

os alunos? 

          Silva (2001), em comentários que se aproximam de nossa linha interpretativa 

afirma: 

 

O impacto das transformações de nosso tempo obriga a sociedade, e mais 

especificamente os educadores, a repensarem a escola, a repensarem a 

sua temporalidade. E continua. Vale dizer que precisamos estar atentos 

para a urgência do tempo e reconhecer que a expansão das vias do saber 

não obedece mais a lógica vetorial. É necessário pensarmos a educação 

como um caleidoscópio, e perceber as múltiplas possibilidades que ela 

pode nos apresentar, os diversos olhares que ela impõe, sem, contudo, 

submetê-la à tirania do efêmero (SILVA, 2001, p. 37). 

 

           Inúmeras pesquisas indicam que as media1 digitais e as tecnologias de informação 

e comunicação, cada vez mais presentes na vida diária, são, hoje, um dos principais meios 

de ensino/aprendizagem, principalmente entre os nativos digitais (PRENSKY, 2001 cit. 

por FAVA, p. 15) que transitam com desenvoltura por estas media, dominam os recursos 

tecnológicos e habitam o ciberespaço. O atual estágio, marcado pela evolução da Internet, 

                                                           
1 Medium (do latim “meio”, no plural media). 
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da Web e das tecnologias digitais fez com que essas media deixassem de ser apenas 

transmissoras de informações, promovendo assim, uma interação das novas tecnologias 

de comunicação com as pessoas, ao receber, criar e reconstruir informações (LEVY, 

1999, cit. por FAVA p. 74). Entretanto, no que diz respeito aos benefícios que estas 

tecnologias trazem ou podem trazer para a escola, depende e muito do modo como estes 

ambientes são explorados. É necessário um preparo adequado dos profissionais que 

trabalham com a educação para que todos os seus recursos disponíveis possam ser bem 

explorados. Desse modo, acreditamos que esses recursos não podem ser considerados 

somente partes do “fazer” (da produção, da execução e da facilitação dos serviços), mas 

alcançam a esfera da percepção do conhecimento, pois, a simples incorporação dessas 

tecnologias nas escolas não é, como muitos pensam, sinônimo de inclusão digital. Apenas 

a entrada dessas novas tecnologias nas escolas, dissociadas de uma reflexão sobre os usos 

reais e necessários para o exercício da cidadania, do conhecimento e da realidade ao qual 

se insere, não garante o sucesso do trabalho.  

          Para Yanaze (2012: p. 17), ao possibilitar mudanças no estilo de vida das pessoas, 

a tecnologia digital entra também no interior da estrutura mental da percepção e do 

conhecimento, alterando-o profundamente, assim como aconteceu com a escrita e, depois, 

com a media de massa. Portanto, longe de imaginar que a escola ou o ensino formal possa 

seguir fazendo o que fez por séculos sem maiores problemas, apenas revisitando seus 

currículos e modificando seus aplicativos tecnológicos. O que está em jogo é a própria 

ideia do papel da escola hoje e seus entrelaçamentos com outros campos e territórios. Para 

Veem e VrakKing (2009 cit. por GABRIEL, p. 34) “a atual geração é digital e a escola 

analógica. Por isso, repensar os modelos pedagógicos e o tradicional formato das aulas, 

onde o professor é o único detentor do conhecimento, é tão urgente quanto simplesmente 

investir na implementação de tecnologias.  

          A aceleração e a globalização dos saberes constituem um enorme desafio para a 

educação, principalmente, pela falta de infraestrutura da grande maioria das escolas, pelo 

descompasso entre o que se ensina, o que se quer aprender e como se quer aprender; pela 

demora por mudanças nas políticas educacionais e, pelo despreparo da grande maioria 

dos professores, imigrantes digitais (PRENSKY, 2001, cit. por FAVA, p. 48), no que diz 

respeito ao uso das Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Outro fator que 
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percebemos ser entrave na integração das TIC nas práticas pedagógicas é o fato de que: 

se por um lado as tecnologias trouxeram aos alunos melhores oportunidades de 

aprendizagem devido à diversidade dos recursos disponíveis, por outro lado, provocaram 

inquietações e insegurança na grande maioria dos profissionais da educação, os quais, 

inicialmente, acreditavam, em muitos casos, que seriam substituídos pelas máquinas, 

ficaram com medo de deixar de serem o centro das atenções em sala de aula e sentiram-

se pouco à vontade diante de alunos que poderiam ter conhecimento técnico superiores 

aos seus. Ocorre, inclusive, a experiência frustrada de alguns professores que, após terem 

aderido à ideia da integração da tecnologia em suas aulas, acreditando que a simples 

utilização dos equipamentos por si só resolveriam os problemas escolares de 

aprendizagem, descobriram que só isso não bastava, seria necessário pensar em 

estratégias didáticas para o uso da tecnologia de forma que a sua utilização fizesse sentido 

para os educandos, o que demanda muito tempo, preparo e consumo de energia. 

          Nessa mesma linha de pensamento, Graziola Júnior e Schelemmer, (2008) 

afirmam: 

 

Numa perspectiva inovadora do uso do computador e da web na 

educação, a atuação do professor não pode se limitar em fornecer 

informações aos alunos. As tecnologias devem ser usadas como meios de 

transmissão de informações bem mais eficientes do que o próprio 

professor, cabendo a este último, o papel de mediador das interações 

professor-aluno-tecnologia, de modo que o aluno possa construir o seu 

conhecimento num ambiente desafiador, em que a tecnologia auxilie o 

professor a promover o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, 

da sistematização do conhecimento, do desenvolvimento, da colaboração, 

da cooperação e autoestima (GRAZIOLA & SCHELEMMER, 2008, p. 

22). 

 

          Frente a esse cenário, entendemos que a comunidade escolar se depara com três 

caminhos: repelir as tecnologias ficando à parte do processo; apropriar-se da técnica e 

transformar a vida em uma corrida atrás do novo; ou apropriar-se dos processos 
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desenvolvendo habilidades e competências que permitam o controle das tecnologias e 

seus efeitos. 

          Consideramos a terceira opção como a que melhor viabiliza a formação do cidadão, 

que lhe permita criar, planejar e interferir na sociedade de forma atuante tal qual se faz 

necessário nos dias de hoje. Acreditamos na importância de um trabalho pedagógico em 

que o professor reflita sobre a sua ação escolar e promova em suas aulas momentos de 

aprendizagem com a utilização das TIC, buscando integrá-las na ação pedagógica na 

comunidade intra/extra-escolar e explicitá-las. Isto mencionado, podemos dizer que o 

educador se encontra diante de um grande desafio profissional, tendo em vista as 

aceleradas mudanças do século XXI. Para superar essas mudanças deverá compreender 

suas dificuldades e emergir em uma nova cultura digital, aprender a educar para um novo 

contexto comunicacional e societário. 

          Como bem refere Bauman (2011): 

 

Em nenhum momento crucial da história da humanidade os educadores 

enfrentaram desafio comparável ao divisor de águas que hoje nos é 

apresentado. A verdade é que nós nunca estivemos antes nessa situação. 

Ainda é preciso aprender a arte de viver num mundo saturado de 

informações. E também a arte mais difícil e fascinante de preparar seres 

humanos para essa vida (BAUMAN, 2011, p. 125). 

             

          Para dar conta dessa demanda, surge a Educação 3.0 – um novo paradigma 

associado à Sociedade 3.0, - que visa preparar os alunos para o mundo de hoje e de 

amanhã, para que estejam prontos a atuarem em contextos que exijam pessoas inteligentes 

e curiosas, capazes de descobrir as coisas por si mesmas e encontrar soluções para 

problemas até então inexistentes; caminhando mais nesse percurso, também valoriza a 

autonomia do aluno e desloca a ênfase do ensinar para o aprender, redimensiona a prática 

do professor e extrapola os limites físicos da escola. O conceito 3.0 mobiliza muitos 

pesquisadores renomados e também uma comunidade on-line para líderes educacionais 

em todo o mundo: a GETideas.org, criada pela Cisco Global Education, que enxerga a 

Educação 3.0 como uma visão transformadora para processos educacionais. O projeto 
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visa formar cidadãos com uma visão mais global acerca da realidade de outros países e, 

assim, prepará-los melhor para os desafios futuros. Para isso o projeto conecta e estimula 

a troca de experiências e conhecimentos entre estudantes dos ensinos fundamental e 

médio dos quatro cantos do planeta por meio de um sistema de parcerias entre as escolas. 

Todas as atividades são baseadas em eixos temáticos relacionados à cultura e sociedade 

locais e utilizam ferramentas digitais. A interação entre as 51 escolas dos 51 países 

participantes, entre eles o Brasil, é feita a partir de uma plataforma tecnológica própria e 

o idioma oficial para compartilhar as tarefas é o inglês. Na mesma linha, para Mercado 

(1999, p. 47), “a entrada de novas tecnologias nas salas de aula facilita a criação de 

projetos pedagógicos, as trocas interindividuais e a comunicação à distância, redefinindo 

o relacionamento estabelecido entre professor e aluno”.   

          Jim Lengel, professor da Universidade de Nova Iorque, um dos maiores defensores 

do conceito Educação 3.0, relaciona as mudanças históricas ocorridas no modelo 

educacional com as demandas profissionais da sociedade. Para ele, o modelo de ensino 

atual não atende às exigências da Era Tecnológica. Continua-se vivenciando um modelo 

de ensino que corresponde ao ambiente 2.0, no qual todos fazem as mesmas coisas ao 

mesmo tempo, usa-se lápis e papel como instrumentos principais de aprendizagem e a 

função do professor é supervisionar de perto se todos os alunos estão produzindo as 

mesmas atividades da forma solicitada.  

          Nesse sentido, a análise dos impactos das TIC é essencial para que possamos 

acompanhar as necessidades educacionais emergentes de forma a evoluir para um modelo 

de educação adequado ao mundo digital. No entanto, esse mundo muda rapidamente, ao 

passo que a educação e as escolas mudam pouco e lentamente. Acreditamos que este seja 

o maior desafio que educadores e instituições de ensino têm enfrentado e que o professor 

exerce um papel essencial nesse novo mundo. Ora, assinalar o papel nuclear dos 

professores na organização escolar é quase desnecessário: nada se pode fazer sem eles, 

um ponto que os primeiros pesquisadores e promotores das inovações descobriram. 

Sendo, estes, os executores finais das políticas educativas e a parte mais visível da 

organização, a sua situação é a que tende a equacionar a produtividade da escola com a 

qualidade (ou falta de qualidade). Esse novo mundo mediado pelas tecnologias digitais, 

impõe um novo papel ao professor: que ele deixe de ser um “provedor de conteúdos” e 
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passe a ser um catalisador de reflexões e conexões para seus alunos nesse novo e 

complexo ambiente. 

          Escola (2007) caracteriza dessa forma o papel do professor: 

 

(...) O professor deixou de reclamar para si o privilégio e monopólio na 

transmissão do saber, mas encontra-se na sua profissionalidade  enquanto 

mediador nos processos de busca e organização da informação, no 

desenvolvimento do espírito crítico, numa relação marcada pela não 

superioridade ou inferioridade frente ao aluno, mas antes pelo estatuto de 

interlocutor, a par de outros, no intercâmbio, na permuta, no encontro e 

confronto de opiniões em autênticas comunidades de argumentação e 

comunicação (ESCOLA, 2007, p. 135). 

 

          No Brasil, ações propostas pelo Governo Federal sugerem como a tecnologia deve 

ser inserida no contexto escolar e mostram que essas preocupações vêm de longa data. O 

Programa Sociedade da Informação (SOCINFO) se insere na linha de ação denominada 

“educação na sociedade da informação”, cujas diretrizes são tratadas no Livro Verde 

(Takahashi, 2000, p. 4) e Livro Branco (Ministério da Ciência e Tecnologia, 2003, p. 23). 

O Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) tem objetivos declarados 

de qualificar os processos de ensino-aprendizagem e preparar o aluno para o exercício da 

cidadania e para o domínio da ciência e da tecnologia;  o programa Um Computador por 

Aluno (UCA, 2007) tem por finalidade promover a inclusão digital por meio da 

distribuição de um computador portátil para cada estudante e professor de educação 

básica de escolas públicas; o Programa Banda Larga nas Escolas, parceria  firmada entre 

órgãos do Governo Federal por meio da ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações) e operadoras de telefonia já está em uso em várias escolas e 

possibilitará, num futuro próximo, que 2,4 milhões de alunos da rede pública de ensino 

tenham acesso à rede mundial de computadores. 

          O projeto do governo federal foi elaborado em três fases: a primeira é a instalação 

dos laboratórios de informática (PROINFO), a segunda é a conexão de internet banda 

larga, prevista para estar instalada em todas as escolas até 2025 e a terceira corresponde 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

8 
 
 

à capacitação de professores para utilização de softwares já disponibilizados no portal do 

ministério da educação no ícone e-PROINFO. Outra ação do governo federal para 

incentivar o aprendizado e uso da tecnologia nas universidades brasileiras foi o 

PRONATEC, (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) criado, por 

meio da Lei 11.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta 

de cursos de educação profissional e tecnológica no país. 

          Paralelo aos projetos citados, ótimas iniciativas têm apontado para um novo rumo 

no que diz respeito às práticas pedagógicas em consonância com as ideias difundidas na 

educação 3.0, como, por exemplo, programas de formação de professores no Estado e no 

município de São Paulo e os bons resultados da integração das TIC nas práticas 

pedagógicas de diversas escolas particulares, as quais estão convencendo os professores 

e os gestores educacionais de que o uso das TIC aponta para uma oportunidade de 

repensar o ensino, o papel dos professores e dos alunos, as relações dentro da sala de aula 

e os interesses pelas disciplinas, e isso, tem provocado uma verdadeira revolução nas 

práticas educacionais. Redes sociais on-line, tecnologias mobile, realidades mistas, 

tecnologias de voz, vídeo imersivo, games e e-books são algumas das plataformas digitais 

utilizadas nestas instituições de ensino que se apresentam para ampliar o cenário da 

comunicação, interação e aprendizagem. 

          Para avançar nesta direção, entendemos que, a experiência de professores pioneiros 

é bem preciosa. Ela já mostrou o quanto a utilização das ferramentas da informação e da 

comunicação pode renovar o interesse da profissão sem que isso impusesse restrições 

excessivas. E trouxe uma lição: não adianta em nada discutir ferramentas antes de 

capacitar seu uso. Tecnologia não é diferencial, e sim, o modo como a utilizamos. As 

ferramentas têm ainda de ser aperfeiçoadas, mas já hoje, as múltiplas experiências levadas 

a efeito nas escolas em contextos, testemunharam bem a riqueza e a variedade das 

práticas. Apesar de terem sido contextos muito diferenciados entre si, demonstram o 

potencial das mencionadas práticas. 

          É diante do exposto acima que surge a presente dissertação: “O papel do professor 

no contexto da Educação 3.0 – um estudo exploratório sobre a prática docente face a um 

mundo impulsionado pelas TIC”. Parece-nos oportuno refletirmos sobre a importância do 

papel do professor, a partir da integração das tecnologias de comunicação e informação, 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

9 
 
 

naquilo que elas podem oferecer em termos de melhorias e de um ensino efetivamente de 

qualidade e dinamização dos ambientes de ensino e aprendizagem. Optamos por 

pesquisar professores de escolas particulares, pois muitos projetos governamentais, 

destinados à escola pública, não têm continuidade.  

                     

Caracterização geral do estudo 

 

          Nesse ponto procede-se ao enquadramento do estudo realizado, começando por 

mencionar o problema (1.1.1), a que se segue a definição dos objetivos do mesmo (1.1.2). 

Por fim, refere-se à importância do estudo (1.1.3) e suas limitações (1.1.4) 

 

Apresentação do problema 

 

          O problema de partida deste estudo prende-se com a seguinte questão: Qual é o 

papel do professor frente aos novos paradigmas educacionais que emergiram no século 

XXI?  

 

Objetivos do estudo 

 

          Definimos como objetivo geral deste estudo “verificar como os professores de 

escolas privadas da cidade de São Paulo integram as novas tecnologias em suas aulas, 

como estes estão inseridos no contexto 3.0, analisar sua prática pedagógica e sua possível 

contribuição para a melhoria do processo ensino/aprendizagem face aos novos 

paradigmas educacionais surgidos no século XXI”. Como objetivos específicos, 

formulamos três: 

 

a) Verificar como se dá a integração das TIC em escolas da cidade de São 

Paulo, inseridas no contexto 3.0, seu uso didático e seu impacto no 

aprendizado dos alunos. 
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b) Analisar experiências docentes no que diz respeito ao uso pedagógico da 

Web 3.0 na sala de aula; 

 

c) Refletir sobre o papel do professor frente aos novos desafios educacionais 

do século XXI. 

 

Importância do estudo 

 

          Este estudo centra-se na análise das metodologias e recursos tecnológicos 

utilizados, em aula, por professores de escolas tidas como 3.0 da cidade de São Paulo. 

Centra-se em sua possível relevância na melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Pretende ainda dar um contributo para o conhecimento mais aprofundado da integração 

que é feita dos meios tecnológicos em contexto escolar e, assim, disponibilizar aos demais 

professores experiências de sucesso em sala de aula. 

 

Limitações do estudo 

 

          As limitações do estudo prendem-se à grande quantidade de escolas e professores 

3.0 da cidade de São Paulo e de barreiras impostas por algumas escolas e professores em 

permitir ao pesquisador que assistisse às aulas, dificuldade de alguns professores quanto 

à integração das TIC em contexto de sala de aula e falta de conhecimento do conceito de 

Educação 3.0, mesmo trabalhando em escolas ditas 3.0. 

 

Plano geral do estudo 

 

          Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. 

          Na introdução, procedemos à contextualização e apresentação do trabalho. A 

apresentação encontra-se dividida em dois pontos fundamentais: (1.1) - a caracterização 

geral do estudo, onde se referem os problemas, os objetivos do estudo, a importância do 

mesmo, as limitações e; (1.2) - o plano geral de estudo, onde se apresentam os capítulos 

e uma descrição resumida dos mesmos. 
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          No capítulo 1, integra-se uma breve resenha da evolução histórica da comunicação, 

para um melhor entendimento da sua evolução, desde os tempos mais remotos até a 

atualidade. Sendo que o desenvolvimento do conceito de comunicação acaba por 

influenciar decisivamente os processos didáticos desenvolvidos em ambientes 

educativos, aludindo também à comunicação educativa. 

          No capítulo 2, intitulado de “Técnica/ Tecnologia e Tecnologia Educativa”, busca-

se diferenciar os conceitos de técnica e tecnologia e ainda, traçar um panorama evolutivo 

das tecnologias que influenciam a educação ao longo dos tempos, no Brasil e no mundo. 

         No capítulo 3, “Educação 3.0”, são apresentadas as principais características em 

contexto de Educação 1.0; Educação 2.0 e Educação 3.0, apresenta-se ainda um estudo 

sobre as características das diferentes gerações e traçam-se os perfis do aluno 3.0 e do 

professor 3.0. 

          O capítulo 4 apresenta a opção metodológica adotada para este estudo, 

identificando e caracterizando os instrumentos de recolha de dados, a população e amostra 

em que os dados foram coletados, além da caracterização do campo de estudo e 

apresentação e descrição dos instrumentos de recolha de dados. 

          O capítulo 5 traz a análise do conteúdo das entrevistas. São também apresentadas 

aqui a análise da observação de aulas. E, para encerrar, a considerações finais e 

orientações para estudo futuro. 
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O quadro a seguir resume a estrutura metodológica em que se procurou desenvolver esse 

trabalho de investigação.  

Quadro 1- Procedimentos metodológicos. 

Problemas de 

investigação 

Questões de 

investigação 

Objetivos de 

investigação 

Recolha de 

dados 

Análise de 

dados 

 

Qual o papel do 

professor frente aos 

novos paradigmas 

educacionais que 

emergiram no 

século XXI? 

 

Será que os 

professores estão 

inseridos no atual 

contexto 

educacional e 

possuem 

competências que 

lhes permitam 

desenvolver uma 

prática 

pedagógica em 

que se verifique 

uma integração 

das TIC? 

 

 

Verificar como se dá 

o uso das TIC em 

escolas da cidade de 

São Paulo, inseridas 

no contexto 3.0, seu 

uso didático e seu 

impacto no 

aprendizado dos 

alunos. 

 

 

 

Observação 

de aulas 

 

Análise de 

conteúdo 

Analisar experiências 

docentes no que diz 

respeito ao uso 

pedagógico da Web 

3.0 na sala de aula. 

 
Como apresentar 

inovações em um 

modelo de escola 

que se repete por 

séculos? 

 

Análise 

documental 

 

 

Entrevistas  

semi-

estruturadas 

 

Como tornar o 

ambiente de 

aprendizagem  

atraente para o 

aluno? Refletir sobre o papel 

do professor frente 

aos desafios 

educacionais do 

século XXI. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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PRIMEIRA PARTE – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
____________________________________________________________________ 

Capítulo 1 – Comunicação 

 

1.    Comunicação 

1.1. Evolução histórica da comunicação 

1.2. Comunicação educativa 
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1 -  COMUNICAÇÃO    

   

               A comunicação é um marco histórico que revolucionou o mundo, desde os 

primatas aos dias atuais. Ao longo desses milhares de anos, o homem, por viver em 

sociedade, busca formas de se comunicar com quem está próximo e, ou, distante com o 

objetivo de transmitir informações, conhecimento, experiências, sentimentos, sensações 

e ideias. É pela comunicação que fazemos os outros saberem das nossas necessidades e 

sentimentos, aprendemos a falar e a ler, recebemos informações e trocamos experiências 

com os outros. Se não houvesse comunicação entre os seres humanos, a humanidade 

certamente não teria alcançado o progresso atual, pois o conhecimento acumulado por um 

ser humano não seria transmitido a outro. Cada um de nós teria que descobrir, por si só, 

tudo de novo, inclusive as coisas mais simples, sendo praticamente impossível acumular 

sozinho todo o conhecimento necessário às descobertas complexas. Nunca teríamos 

inventado o rádio, o telefone, o fax, os satélites, o computador, as redes sociais, os 

aplicativos e muito mais. Possivelmente, não teríamos descoberto coisas indispensáveis 

ao nosso dia a dia, como o fogo, a roda, modos de preparo de alimentos, tratamento de 

água para torná-la potável e tampouco remédios para a cura do mais diversos tipos de 

doenças, por exemplo. 

        Segundo o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (2011) “comunicação é o ato 

ou efeito de comunicar, transmitir ou receber mensagens por meio de métodos e/ou 

processos convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita, quer de outros 

sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento técnico especializado, sonoro e/ou 

visual. É o ato ou efeito de comunicar, comunhão, transmissão, informação, 

participação”. 

         O mesmo dicionário, informa que a palavra comunicação vem do latim 

communicatio, que significa: ação de participar, tornar comum.        

          Para Antão (1993, p. 7), a comunicação “é um processo pelo qual se efetua o 

intercâmbio de informação”, é “o centro de todo gênero de conhecimento, do mais básico 

ao mais elaborado”. 

         Escola (2002, p.20), em sua tese de doutoramento, ressalta que “pela etimologia da 

palavra comunicação, emergem, prioritariamente, os sentidos de comunicar, participar, 
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comungar, nos quais detectamos uma referência comum à ideia de comunidade ou de 

posse de algo comum”. 

          De acordo com Freixo (2006), a comunicação pode ser definida como a “[...] 

capacidade que um indivíduo ou grupo possui em transmitir suas ideias ou sentimentos a 

outros indivíduos e a outros grupos e, em sentido inverso, de receber as ideias e os 

sentimentos de outros indivíduos e grupos”. 

         Abraham Moles (cit. por Freixo, 2006, p, 32), define comunicação “como sendo o 

processo de fazer participar um indivíduo, um grupo de indivíduos ou um organismo, 

situados numa dada época e lugar, nas experiências de outro, utilizando elementos 

comuns”. 

           Dessa forma, podemos entender que a comunicação detém em si vários sentidos e 

definições, dada a polissemia do conceito, mas todos, de certa forma, convergem para a 

ideia de “tornar comum”,  desde que se leve em consideração que “comum” se refere a 

um mesmo objeto de consciência e não a coisas materiais e nem à propriedade de coisas 

materiais, ou seja, fazer saber a todos ou a muitos e entender o que todos ou muitos têm 

a comunicar. Podemos ainda inferir que se trata de um ato que determina a passagem do 

individual para o coletivo, condição para instaurar a vida social, pois, o ser humano, por 

viver em sociedade, necessita conhecer códigos de comportamento que favoreçam seu 

relacionamento com os demais, porque parte, da interação humana, as habilidades que os 

indivíduos têm de comunicar-se entre si. 

          Para Redondo (1999): 

 

Comunicação é uma relação estabelecida entre dois ou mais seres em 

virtude da qual um deles participa do outro ou ambos participam entre si; 

ou também; relação real entre dois seres em virtude da qual se põem em 

contato, e um deles – ou ambos – fazem doação de algo a outro 

(REDONDO, 1999, p. 185). 

 

          Entendemos que os relacionamentos são formas que visam aproximar as pessoas e 

são constituídos por meios e ferramentas de comunicação que servem para fazer a 

mediação social, por isso, a comunicação deve atuar como um processo no qual as pessoas 
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“podem comunicar-se em muitos níveis, por muitas razões, com muitas pessoas, de 

muitas formas” (BERLO, 1991, p. 13). 

          Podemos ainda inferir que, além de promover a socialização, a comunicação 

concorre para o formação de identidade, por meio do qual o homem adquire consciência 

de si e interioriza comportamentos na troca de mensagens significativas com seus pares. 

Para tal, devemos ter em conta que o ato de comunicação humana não se resume apenas 

à linguagem verbal, ele conta com o auxílio de uma uma série de gestos e expressões 

faciais e corporais que complementam a conversação e a tornam mais eficaz. A postura 

do corpo, os gestos e as expressões faciais são formas de comunicação que permitem 

ilustrar a mensagem e a esclarecem muito mais do que se esta fosse transmitida apenas 

por meio do uso de palavras isoladas sem o auxílio de qualquer outro recurso expressivo 

de linguagem. Assim, a linguagem não-verbal configura-se como um expressivo meio de 

comunicação, sendo capaz de confirmar a mensagem verbal, despertar emoções ou ainda 

noticiar outras mensagens. Para melhor concluir este raciocínio, podemos inferir que 

quando uma pessoa gosta de algo ou de outra pessoa, sinaliza-o, primeiro, por meio de 

mensagens não-verbais, seja por uma mudança na expressão facial, movimento e postura 

corporal ou quaisquer outros sinais capazes de externar os sentimentos individuais. Esses 

sinais são comunicados mesmo que o emissor não queira demonstrá-los a seu interlocutor, 

podendo confirmar ou negar a mensagem transmitida, garantindo ou não o seu sucesso. 

Só depois transmite por meio de mensagens verbais, por exemplo. 

          Além de considerar os itens acima citados, devemos considerar que para ser 

entendido ou entender alguém de forma a estabelecer “comunhão” ou “tornar algo 

comum”, é preciso ainda considerar as emoções e a situação em que fazemos a tentativa 

de tornar comum conhecimentos, ideias, instruções ou qualquer outra mensagem, ou seja, 

o meio, os sentimentos e tipos de relacionamento que se tem com as pessoas também 

podem interferir no modo de se comunicar e, consequentemente, em seu entendimento.  

 Albert Mehabian, pioneiro da pesquisa da linguagem corporal na década de 50, é 

apontado por PEASE (2005, p. 72), quando este relembra que 55% das informações que 

os receptores recolhem do interlocutor são obtidas de sua linguagem corporal, 38% do 

tom de sua voz e apenas 7% das palavras que você diz, ou seja, a questão era o aspecto, 

o modo como foi falado e não o que realmente foi dito.  
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          Na mesma linha, o antropólogo Ray Birdwhistel, pioneiro do estudo da 

comunicação não-verbal, calculou que, em média, o indivíduo emite de 10 a 11 minutos 

de palavras por dia em sentenças com duração média de apenas 2,5 segundos e estimou 

também que somos capazes de fazer e reconhecer cerca de 250 mil expressões faciais. 

Tal como Mehrabian, Birdswhistel descobriu que o componente verbal responde por 

menos de 35% das mensagens transmitidas numa conversação frente a frente; mais de 

65% da comunicação é feita de maneira não-verbal  (apud PEASE, 2005, p. 47).                                                                                                           

          Segundo os pesquisadores de linguagem corporal, como Pierre Weil2 e Roland 

Tompakov3, há quatro princípios básicos que devemos levar em conta sempre que 

estivermos nos comunicando com alguém: 

 

1) os componentes verbais e não-verbais podem estar em acordo ou desacordo; 

 

2) é possivel discernir quais componentes da mensagem um indivíduo decide 

conscientemente exteriorizar e quais deles o indivíduo decide conscientemente ou 

inconscientemente ocultar; 

 

3) a percepção e a reação que o receptor tem de todos os componentes da mensagem 

pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente; 

 

4) quando há acordo entre os componentes verbais e não-verbais de uma mensagem, 

fica confirmada a crença do emissor na verdade que está exteriorizando. Quando 

há discordância entre os elementos verbais e não-verbais de uma mensagem, fica 

revelada a oposição reprimida do emissor à ideia que está sendo exteriorizada. 

       

                                                           
2 Pierre Weil - foi um conhecido educador e psicólogo francês residente no Brasil. Doutor em psicologia 
pela Universidade de Paris, é autor de cerca de 40 livros, entre eles o best seller: O corpo fala, com 
ilustrações de Roland Tompakov - uma obra que procura mostrar a linguagem manifestada pelo corpo, 
nos diversos tipos de relacionamentos humanos que temos ao longo de nossas vidas. 
3 Roland Tompakov  –  pisicólogo, pesquisador, autor e ilustrador, escreveu com Pierre Weil o best seller: 
O corpo fala. 
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           É inegável que a evolução dos meios de comunicação decorre de variáveis que 

acompanham a dinâmica da sociedade moderna. Tendo em foco estas mudanças, é certo 

que o uso das vias de comunicação possibilita “novos tipos de relações sociais e novas 

maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo”. 

(THOMPSON, 1999, p. 13).  

           

          De acordo com Thompson (1999), 

 

Em todas as sociedades os seres humanos se ocupam da produção e do 

intercâmbio de informações e de conteúdo simbólico. Desde as mais 

antigas formas de comunicação gestual e de uso da linguagem até os mais 

recentes desenvolvimentos da tecnologia computacional, a produção, o 

armazenamento e a circulação de informação e conteúdo simbólico têm 

sido centrais da vida social  (THOMPSON, 1999, p.13). 

 

        Entendemos, desse modo, que se comunicar é de vital importância para a promoção 

da vida em sociedade. Tal ato possibilita a vida social do homem, o relacionamento e a 

convivência entre as pessoas. É por meio dele que as pessoas adquirem cultura, 

conhecimento e aprendem a viver umas com as outras, tornando-se assim, membros da 

sociedade e modificando a realidade onde estão inseridas. Essa interação humana tem 

muitas funções e talvez as mais básicas sejam, conforme Bordenave (1987, p. 27): 

 

a) a de ser o elemento formador da personalidade, pois sem a comunicação 

de fato, o homem não pode existir como pessoa humana; 

b) a de permitir ao homem, expressar suas emoções, ideias, temores e 

expectativas; 

c) a de servir de identidade. 

 

          Para Mattelart (1997, p. 112), a comunicação assume-se como o parâmetro, por 

excelência da evolução da humanidade. E continua: “É necessário comunicar para haver 

desenvolvimento”. A questão do desenvolvimento é definida como um processo de 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

20 
 
 

difusão, de inovação, havendo ainda uma disparidade no que diz respeito a essa difusão 

e ao acesso de todas as sociedades. 

          Assim, podemos concluir que, para haver comunicação, é preciso que alguém tenha 

por finalidade enviar uma mensagem a outra pessoa, pois sempre que falamos, dirigimo-

nos a um ouvinte, quando escrevemos imaginamos quem será nosso leitor,  ao 

gesticularmos, fazemos para alguém que nos observa, o que nos possibilita transmitir uma 

mensagem e, só há comunicação quando as pessoas envolvidas participam dela, quando 

as pessoas se entendem. 

          Atualmente, podemos inferir que a tecnologia transformou os modos de 

comunicação como nunca antes visto. No entanto, a estrutura em si permanece 

inalterável; por exemplo, por mais mutações que o canal comunicativo sofra, a 

comunicação sempre é feita de forma a transmitir uma determinada mensagem, e é 

necessário que o comunicador e seu interlocutor estejam em sintonia, isto é, que haja 

como alguns autores citados afirmaram, comunhão. Para Watzlawick, (1967, p. 36) 

quando se fala em comunicação, deve-se ter em mente cinco importantes axiomas4: 

● “A impossibilidade de não comunicar” (em situação de interação não é possível 

não comunicarmos. Todo o gesto, expressão, silêncio,... comunica algo; “todo o 

comportamento, em situação interacional tem valor de mensagem”); 

● “O conteúdo e níveis da relação da comunicação”(qualquer comunicação implica 

um comportamento e assim define a relação. “Uma comunicação não só transmite 

informação mas impõe um comportamento”); 

● “A pontuação da sequência de eventos” (troca de mensagens entre comunicantes; 

uma série de comunicações pode ser vista como uma sequência ininterrupta de 

trocas); 

● “Comunicação digital e analógica” (os seres humanos comunicam digital e 

analogicamente); 

● “Interação simétrica e complementar” (as relações humanas são baseadas na 

igualdade ou na diferença...). 

                                                           
4 Os axiomas da comunicação, segundo Watzlawick, são proposições que caracterizam a comunicação, 
sendo essenciais na interação que o indivíduo estabelece com os outros, manifesta pelo seu 
comportamento.  
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          É consenso entre os teóricos que estudam a comunicação que, para que isso ocorra, 

existem, necessariamente, alguns elementos que devem ser levados em consideração: 

emissor – a pessoa que codifica e envia a mensagem para um receptor; receptor - 

destinatário da mensagem e o sujeito que recebe e decodifica a mensagem enviada pelo 

emissor; mensagem – conteúdo da informação transmitida; signo - aquilo que significa 

algo, para efeito de comunicação; código -  conjunto de signos combinados de acordo 

com regras próprias que deve ser conhecido pelo emissor e pelo receptor para que a 

comunicação se processe; tudo isso funcionando sobre um canal – meio físico pelo qual 

é transmitida e onde circula a mensagem e, o referente - a realidade sobre a qual 

elaboramos uma mensagem. Esses são elementos comuns a todos os esquemas de 

comunicação, quer sejam de alta tecnologia ou não. Apesar de não pensarmos sempre em 

todos eles, são indissociáveis e estão sempre presentes em todos os momentos do processo 

de comunicação. Na medida em que se falha um destes elementos, todo o processo de 

comunicação é perdido e a mensagem não chega ao destino ou não é compreendida pelo 

receptor. 

          Para ilustrar melhor as ideias que acabamos de citar, criamos a seguinte figura:  

 

Figura 1: Esquema do ato de comunicação 

 

 

Fonte: elaboração própria. 
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          Para Jean Cloutier (2001, p. 39), a comunicação é uma atividade cumulativa, visto 

que à medida que o tempo avança o ser humano cria novas linguagens que se vão 

sobrepondo sobre as outras anteriormente existentes, aumentando a capacidade de 

comunicação do homem, ou seja, cada novo meio junta-se aos outros e os emergentes não 

servem para eliminar os já existentes.  

         Cloutier, criou o termo EMEREC5, ou seja, uma pessoa capaz de ser emissor e  de 

receber mensagens em função do seu ser (fusão de emissor e receptor). Nesta perspectiva, 

o processo de comunicação não assume uma forma linear, onde as funções de emissor e 

receptor estão dissociadas, mas adota uma forma concêntrica, na medida em que o ponto 

de partida é o ponto de chegada estando o conceito de feedback inerente. O esquema ainda 

possui um terceiro elemento, o medium (meio), que exerce o papel de intermediário, 

transforma e modela as mensagens, transpondo-as no tempo e no espaço.  

          Para Cloutier (2001, p. 39), para uma comunicação viva e dinâmica, todos devem 

se tornar “EMERECs”, ou seja, interlocutores, pois 

 

a comunicação é um sistema aberto de inter-relações entre ‘Nós’ 

(enquanto EMEREC) e os ‘Outros’ (enquanto EMEREC), seja 

diretamente – num mesmo espaço e num mesmo tempo -, seja através de 

um meio, [ou] entre ‘Nós’ (enquanto EMEREC) e os ‘meios’ (enquanto 

produtos culturais), [ou ainda] entre ‘Nós’ e o ‘Meio envolvente’ cuja 

finalidade é terminar em interações e isto graças à informação, que 

constitui o princípio organizado (CLOUTIER, 2001, p. 39). 

 

          Entende-se nessa fala o “meio” como: instrumento que nos auxilia a receber ou 

transmitir informações. É o que dá o suporte para que a mensagem percorra o caminho 

entre emissor e receptor. Dentre os diversos meios de comunicação existentes, podemos 

citar, a escrita, o telefone, o rádio, a televisão, o cinema, o jornal e, mais recentemente, a 

internet, que, com sua evolução e a das formas de comunicação por ela suportada, têm 

permitido ampliar os modos de comunicação humana proporcionando real interatividade 

                                                           
5 EMEREC – provém da fusão de três palavras em sua versão na língua francesa: EMeteur (emissor) + Être 
(ser) + RECepteur (recebedor). 
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entre os intervenientes do processo de comunicação.  O professor Canadense McLuhan – 

embora suas ideias tenham sido bastante criticadas e algumas delas, até consideradas 

ultrapassadas  por teóricos da atualidade – teve o mérito de suscitar, na década de 1960, 

inúmeros debates e discussões a esse respeito com a provocante afirmação “a mensagem 

é o meio”.6 Para ele, mais importante que a análise do conteúdo de uma mensagem é a 

análise do meio que a veicula. Assim, um mesmo conteúdo exposto em um livro, 

transmitido pelo rádio ou por meio de um filme, terá efeitos diferentes. Considera ainda 

muito importante analisar os canais de comunicação utilizados quando se estuda 

determinada cultura. 

 

1.1.    EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA COMUNICAÇÃO   

 

          Ao longo dos anos, temos assistido a uma série de transformações sociais que têm 

mudado, consideravelmente, as formas de se relacionar e, principalmente, a forma de ser 

da humanidade. Como não podia deixar de acontecer, a forma de se comunicar também 

passou por processos evolutivos. 

          De acordo com Camacho (1996): 

 

Ao longo dos séculos, sempre o homem procurou novas e melhores formas 

de comunicação, novos e mais eficazes meios de transmitir aos outros as 

suas ideias, deixando para a posteridade um legado que os tornaria 

imortais. Da escrita à pintura e arquitetura, do teatro à música, da 

fotografia ao cinema, sempre o homem foi motivado por essa busca 

constante de saber e de comunicar, lutando contra ideias vigentes e 

                                                           
6  A expressão "o meio é a mensagem", foi criada por McLuhan, a partir do momento em que ele se 
propôs a analisar e explicar os fenômenos dos meios de comunicação e sua relação com a sociedade. Em 
sua obra Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, preocupou-se em mostrar que o meio é 
um elemento importante da comunicação e não somente um canal de passagem ou um veículo de 
transmissão. Este foi o ponto que gerou maior controvérsia em sua obra, pois até então era comum se 
estudar o efeito do meio quanto ao conteúdo, sem que se atentasse para as diferenças evidenciadas por 
cada suporte midiático (jornal, rádio, televisão, cinema etc.). Cada meio de difusão tem as suas 
características próprias, e por conseguinte, os seus efeitos específicos. Qualquer transformação do meio 
é mais determinante do que uma alteração no conteúdo. 
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dogmas, ilusões de conhecimento e poderes instituídos (CAMACHO, 

1996, p. 19). 

 

          Essa busca é o que fez com que o homem encontrasse novos meios e novas formas 

de comunicação, aperfeiçoando cada vez mais o que ele mesmo descobriu. 

         Segundo Lobo (2001): 

 

As técnicas de comunicação humana são muitas e variadas, quer seja 

através dos sentidos ou, hoje em dia, através de outros tantos meios 

criados para auxiliar este complicado processo psicossociológico que é a 

comunicação. Estão neste caso as técnicas de comunicação oral, escrita e 

audiovisual (LOBO, 2001, p. 63), 

 

          De acordo com os levantamentos feitos por pesquisadores, acredita-se que a leitura 

das atitudes e pensamentos expressos no comportamento das pessoas foi o primeiro 

sistema de comunicação usado pelo Ser Humano, muito antes do desenvolvimento da 

linguagem oral. Em seguida, apontam que, na tentativa de se comunicar, os primeiros 

sons produzidos pelo homem devem ter sido parecidos com os emitidos pelos animais. 

Por meio de sons, gestos, posturas e grunhidos, um homem alertava outro sobre os 

perigos, instruía o grupo nas caçadas, dava ordem aos demais e se reproduzia.  

          Em determinado momento do passado, esse homem aprendeu a relacionar objetos 

e seu uso e a criar utensílios para caça, pesca e proteção e pode ter passado isso aos 

demais, criando assim uma forma primitiva e simples de linguagem. Mais tarde, 

desenvolve essa técnica, descobre novas formas de representação, outras maneiras de se 

manifestar e o que alguns pesquisadores chamam de primeiros instrumentos de 

comunicação e apresentação das informações, ao usar pinturas rupestres (1700 a.C) nas 

paredes das cavernas onde habitavam, para transmitir alguma coisa para outros, contar 

suas histórias ou divulgar suas descobertas.  
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          Os primeiros sinais do aparecimento da escrita7 são datados aproximadamente do 

ano 3.500 a.C, na Suméria, com formas de escrita pictográficas que evoluíram permitindo 

a esses povos criarem o primeiro alfabeto. A invenção do papel em 105 da Era Cristã; a 

descoberta da prensa por Gutenberg em 1476 e, consequentemente, o desenvolvimento 

da imprensa que possibilitou a ampliação da difusão do texto escrito. Depois, outros 

inventos foram surgindo e modificando as maneiras de comunicação. Em 1822, a 

fotografia; o telégrafo em 1837; o telefone em 1876; o projetor de filmes em 1887; o rádio 

em 1896; a televisão, que propiciou a transmissão de imagens em movimento, em 1926; 

a criação do aparelho de fax, também em 1926; o projetor de transparências em 1944; o 

projetor de slide em 1961; a popularização da intenet 8 em 1990. 

          O século XX trouxe importantes descobertas tecnológicas que refletiram 

diretamente nas técnicas de comunicação, como os satélites de telecomunicação que, 

além de permitirem a retransmissão de programas televisivos, abriram novas perspectivas 

para a comunicação telefônica, a transmissão de dados, fax, internet e muitos outros 

serviços especializados. 

          Wolton (2000).  destaca esta evolução afirmando que: 

 

A comunicação tornou-se cada vez mais eficaz, à medida que passamos 

do telefone ao rádio, da televisão à informática, e, hoje em dia, aos 

denominados multimédia. De forma abrupta, a dimensão técnica da 

                                                           
7 A escrita foi inventada pelos Sumérios, cerca de 3.500 anos a. C. (Hohlfeldt, 2001, p. 630). Teria surgido 
como necessidade para o registro das transações comerciais devido ao desenvolvimento da economia e 
da sociedade que estavam ocorrendo principalmente no Oriente Médio. 
8  A Internet surgiu em plena Guerra Fria. Criada com objetivos militares, seria uma das formas das forças 

armadas norte-americanas de manter as comunicações em caso de ataques inimigos que destruíssem os 

meios convencionais de telecomunicações. Nas décadas de 1970 e 1980, além de ser utilizada para fins 

militares, a Internet também foi um importante meio de comunicação acadêmico. Estudantes e 

professores universitários, principalmente dos EUA, trocavam ideias, mensagens e descobertas pelas 

linhas da rede mundial. Somente em 1990, a Internet começou a alcançar a população em geral. 

Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/reflex%C3%A3o-sobre-atual-sociedade-e-sua-

evolu%C3%A7%C3%A3o-para-o-futuro 

 

 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/reflex%C3%A3o-sobre-atual-sociedade-e-sua-evolu%C3%A7%C3%A3o-para-o-futuro
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/reflex%C3%A3o-sobre-atual-sociedade-e-sua-evolu%C3%A7%C3%A3o-para-o-futuro
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comunicação sobrepôs-se às dimensões humana e social, a ponto de 

muitos verem na sociedade de amanhã uma “sociedade da comunicação”           

(WOLTON, 2000, p. 7).   

            

          Em pouco mais de 50 anos, o mundo viu quase tudo mudar na comunicação. 

Ganhou-se tempo, eliminou-se distâncias, quebrou-se barreiras, facilitou o trabalho, ou 

seja, mudaram-se substancialmente os meios de se relacionar dos indivíduos uns com os 

outros, alterando significativamente  as relações sociais e a cultura de modo geral.                                              

          Aranha (2006, p. 102) ao citar McLuhan, mostra a concepção deste, quanto à 

importância de analisar os canais de comunicação utilizados ao se estudar uma cultura, 

distinguindo-os em três fases na evolução da humanidade:  

           

● A primeira fase corresponde à civilização oral, dos povos anteriores ao uso 

da escrita, que se comunicavam pela palavra falada ou por meio de gestos e 

expressões faciais. 

 

● A segunda fase surgiu com a escrita, de início timidamente, restrita a 

pequenos grupos. A grande explosão da escrita se deu, no entanto, a partir do 

século XVI com a invenção da imprensa, que intensificou a sua explosão. 

Iniciou-se a então chamada “galáxia de Gutenberg” 9. 

 

●   A terceira fase, ou “galáxia de Marconi” 10 surgiu no século XX, com os 

meios de comunicação de massa como o rádio, o cinema e a TV. Recentemente, 

a multimídia representada pelas infovias, do tipo da internet, atingiu um campo 

extenso não imaginado por Marconi. 

 

          Giovannini (1987, p. 63) afirma que o surgimento da escrita marca o início da 

história, na Europa, da composição por tipos móveis e da técnica de imprimir ilustrações 

com chapa de metal gravadas. A impressão facilitou a produção e difusão de imagens e 

                                                           
9 Johannes Gutenberg (1397-1468), pioneiro alemão da impressão com tipos móveis. 
10 Guglielmo Marconi (1874 – 1937), físico italiano, pioneiro na radiocomunicação. 
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textos escritos, o que possibilitou a publicação e, consequêntemente, a popularização do 

livro, antes copiados manualmente pelos chamados copistas. Esse fato fez com que o 

conhecimento se tornasse acessível a um número cada vez maior de pessoas. 

        Segundo Aranha (2006, p.102), a indústria cultural, no século XX, fez com que o 

panorama das comunicações se alterasse profundamente. Os meios de comunicação de 

massa influenciaram de modo marcante o indivíduo contemporâneo, por anularem as 

distâncias e transformarem a Terra numa “aldeia global”, difundindo as informações, a 

economia, a arte e o comércio. Outro aspecto a destacar aqui é o prevalecimento do visual 

sobre a escrita, devido ao privilégio dado às imagens e aos estímulos sonoros, em 

detrimento da escrita. 

         O desenvolvimento da tecnologia e a chegada da internet trouxe mudanças 

significativas no cotidiano e no comportamento do homem. Trouxe novas possibilidades 

de comunicação, ou seja, novas categorias de troca de mensagens foram sendo criadas. O 

cenário da atual comunicação digital está sendo criado a partir da convergência dos meios 

tecnológicos, que facilitam a integração do usuário com os recursos de interatividade. De 

acordo com Levy (1999, p. 79), o termo interatividade, em geral, ressalta a participação 

ativa do beneficiário de uma transição de informação. Assim, podemos inferir que  surge 

uma nova forma de se comunicar, mais interativa, com mensagens que podem ser feitas  

em tempo real, de muitos para muitos. Isso é o que Castells (2009, p. 88) chama de 

autocomunicação de massa. Essa forma de comunicação, proporciona que atores sociais 

de todo mundo usufruam da capacidade que as redes possuem para avançar em seus 

projetos, defender interesses, reafirmar valores (CASTELLS, 2009, p. 91). 

          Para Lemos (2002, p. 54), a evolução dos meios de comunicação torna-se 

decorrente de variáveis que acompanham a dinâmica da sociedade contemporânea. O 

atual modelo informatizado possui uma estrutura comunicativa de livre circulação de 

mensagens, aumentando o fluxo de informações entre os integrantes.                     

          Jean Cloutier (2001, p. 13) disponibiliza uma perspectiva muito interessante para 

se compreender momentos da história da comunicação. Segundo este investigador, a 

relação do homem com os meios de comunicação pode organizar-se em seis etapas 

sequenciais que se sobrepõem em algumas situações específicas. Cada etapa é 

caracterizada pelos meios de comunicação próprios, constituindo uma nova forma de 
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comunicação. E como já citamos antes, cada nova etapa condiciona a anterior a um nível 

de especialização, orientando-a para uma função determinante e intervenção específica, 

produzindo um efeito cumulativo. Cumulativo porque se associa à anterior, aumentando 

a sua capacidade e diversificando a forma de processar informação e comunicação.  

  

1.1.1. O primeiro episódio 

 

          O primeiro episódio da comunicação é chamado de “comunicação interpessoal”, 

foi forjado há várias centenas de milhares de anos. O homem “Emerec” aqui é 

reconhecido como um ser frágil, com menos força do que os outros animais e menos 

protegido contra as forças da natureza, mas que supera sua fragilidade pela habilidade 

manual e astúcia que possui. Este episódio, caracterizado pelas “linguagens de 

exteriorização”, onde só a comunicação interpessoal era possível, ajuda-nos a entender a 

comunicação como sendo uma questão essencialmente social, justificada pelo 

desenvolvimento de sistemas, criados pelo homem pré histórico para fins comunicativos, 

que tornou possível a vida em sociedade. 

          Nessa fase, o homem tem apenas no seu corpo, o único medium (meio) de se 

expressar, ou seja, manifesta-se, por ele, graças à sua linguagem verbal e gestual, 

inventando, desse modo, uma linguagem capaz de exteriorizar suas ideias, suas emoções, 

seus desejos, deferenciando-o dos outros animais pela utilização de um sistema 

comunicativo progressivo e aberto que pode transmitir e enriquecer-se de geração a 

geração. Nasce, a partir desse Homo faber 11 que também é Homo loquens,12 a cultura 

oral em que o principal registro de comunicação passa a ser a memória. Os sons sempre 

acompanhados de gestos articulam-se, aos poucos, formando palavras.  

          Acredita-se que os primeiros sons do homem imitavam rugidos gerados pelo 

ambiente, como sons do trovão, ou de animais, por exemplo.  

          Neste episódio, a linguagem de “Emerec” não é ainda predominantemente acústica. 

Ela adquire a forma “audiovisual”, ou seja, encontra suporte tanto no nível de expressão 

                                                           
11 Homo faber – expressão usada para definir o homem com capacidade de fabricar utensílios, com os 
quais se torna capaz de transformar a natureza. 
12 Homo loquens – expressão usada para definir o homem que possui a propriedade da linguagem. 
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– gesto e fala, quanto no nível de percepção – visão e audição. “Emerec” utiliza-se de 

objetos que fazem parte do seu meio para se comunicar, ou seja, os media são meros 

suportes: 

 

(...) o ser humano que gesticula e que fala é o primeiro medium 

audiovisual  (...) mas media são também os intermediários físicos que 

permitem a comunicação à distância. Quer seja à distância no espaço ou 

à distância no tempo  (CLOUTIER, 2001, p. 11). 

 

          Os conhecimentos passam de geração a geração por meio da oralidade. O principal 

registro de comunicação se baseia na memória. Nesse período, só  a comunicação 

interpessoal é possível, ou seja, a exteriorização da informação pelo gesto e pela palavra 

sempre necessita da presença de todos os interlocutores num mesmo espaço e momento, 

pois, ainda, não há suportes materiais para a comunicação à distância. Para fazê-lo, o 

homem tem de se deslocar ou confiar a sua mensagem a alguém para o fazer por si. Ele 

ainda não aprendeu a transpor e a materializar as suas mensagens. Esse media, o qual 

utilizava um mensageiro para transmitir as mensagens, não era o mais confiável, pois este 

reproduzia, por meio das próprias palavras e dos próprios gestos, a mensagem que lhe 

fora confiada e isso, podia modificar, consideravelmente, a mensagem que fora 

inicialmente enviada. 

          Posteriormente, mas ainda nessa época, nasce a atividade iconográfica, o homem 

sente necessidade de deixar para as futuras gerações informações sobre as suas 

descobertas e seu modo de vida. Para isso, elabora, com técnicas, principalmente nos 

muros das caverna, réplicas simbólicas das da cenas visuais do mundo que o rodeia.  Esses 

registros, fruto de habilidade manual e intelectual, chegaram até nossos dias por meio das 

pinturas e gravuras do período paleolítico (Homo pictor): consideramos as paredes das 

cavernas como os primeiros acervos de informações de que se tem notícia, sobre o modo 

vida dos homens que viveram na pré-história. Esta competência evoluiu posteriormente, 

para a escrita, tornando-se gradativamente complexa, resultante da descoberta de novas 

técnicas que deu origem à comunicação de elite. Cloutier descreve este episódio, como 

fase da exteriorização da comunicação interpessoal. 
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Comunicar já não é uma função instintiva, mas uma função da cultura 

(CLOUTIER, 2001, p. 10). 

 

          À educação, nesta fase, fizemos corresponder a estrutura educativa de base 

familiar, em que os ensinamentos eram passados de pais para filhos, do patriarca para os 

demais elementos do clã.  

                      

1.1.2. O segundo episódio 

 

        O segundo  episódio é denominado de “comunicação de elite”. A grande 

transformação nesta etapa, é a habilidade que o homem “Emerec” adquire ao representar 

imagens mentais da realidade em que vive mais evoluídas do que na fase anterior.  

          A perceber, 

 

No início as pinturas representavam os seres tal como eram vistos pelo 

homem (...). Estes artistas eram capazes de interpretar a natureza 

modificando a intensidade dos traços conforme o animal ou cena para 

representar os domesticados ou selvagens” (PROENÇA, 1991, p. 11, cit. 

por FONTANELLA, 2006, p. 24). 

 

         Este episódio é caracterizado pelas “linguagens de transposição” ou seja, nessa 

etapa, ou episódio como prefere chamar Cloutier, “Emerec” vai transpor o seu 

pensamento e os objetos do mundo fazendo uso de linguagens de comunicação tais como 

o desenho, a música, o ritmo, o esquema, e, principalmente, a escrita “fonética”. Essa 

nova configuração permite um momento comunicativo radicalmente novo e dá origem à 

linguagem “scriptovisual”. Tal linguagem é uma mistura do componente da escrita 

manuscrita com informação visual, ou seja, torna capaz  a organização dos pensamentos 

que o rodeiam e suas informações em forma de um script ou mosaico. “Emerec” adquire, 

ainda, neste período, a capacidade de comunicar-se à distância,  permitindo ultrapassar as 

barreiras de espaço e tempo. Transmite e recebe mensagens por meio de ritmos 
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configurados e emitidos através de instrumentos musicais, que se tornam verdadeiros 

prolongamentos da voz humana. Transforma os sons emitidos em códigos sonoros 

tornando-os sistemas de telecomunicações. Cria também outros códigos comunicacionais 

fazendo uso de sinais de fumaça para também enviar mensagens a outros em maiores 

distâncias. Esses novos medias de transmissão de mensagens dispensa, na maioria dos 

casos, a presença do “emissor oral” tal fato permite que o que se quer comunicar chegue 

a seus destinatários com pouca ou nenhuma interferência ou modificação, como ocorria 

anteriormente. 

         A habilidade do homem em representar uma ideia por meio de desenho ou de 

transpor uma palavra ou som através de um signo visual deu origem à escrita. No início, 

os símbolos tinham valor pictográfico (desenho de mão significava mão), mas aos poucos 

passaram também a ter valor silábico. Desenhava-se, por exemplo, a imagem de duas 

pernas andando, que significava ir, mais a imagem de uma mão para significar irmão. A  

passagem de desenho para ícone possibilitou o desenvolvimento de códigos rudimentares 

e fez com que surgisse um sistema específico de comunicação escrita.  

          Com a evolução desta modalidade de registro, as mensagens passam a ser 

transmitidas de outra forma, primeiro, cunhadas em placas de argila (escrita 

cuneiforme13), mais tarde, em papiro ou pergaminho e, a seguir, após um longo percurso, 

o papel. Esse novo modelo de registro possibilitou que determinada mensagem, notícia 

ou informação atingisse maior número de pessoas, chegando a estas, com o máximo de 

fidelidade ao original. Surge neste momento, uma elite social - os escribas – que eram os 

únicos que dominavam os processos de escrita.       

          Começou a estruturar-se uma verdadeira rede de informações. A mensagem passa 

a ser decodificada somente por meio do sentido que se confere à palavra e à organização 

dela no discurso, ou seja, a linguagem passa a constituir-se mediante regras de ordenação 

de palavras em frases, exigindo uma aprendizagem especial, um conhecimento 

especializado. Constitui-se, assim, um novo grande passo no desenvolvimento da 

comunicação. O armazenamento de conhecimentos e experiência dos mais velhos que era 

feito apenas por meio de transmissão oral passa a ser feito numa escala muitas vezes 

                                                           
13 Escrita desenvolvida pelo povo Sumério, que tem esse nome devido ao fato de ser feita por meio de 
objetos em formato de cunha. 
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superior, por meio do registro escrito, o que culminou no aparecimento do livro. No 

entanto, o que era para unir e facilitar, acabou por separar e dificultar. Gerou-se uma 

enorme desigualdade no meio dos comunicadores, ou seja, se de um lado tínhamos os que 

conheciam o código utilizado de outro tínhamos os que não o conheciam. Estabelece-se, 

aqui, diferentemente do que aconteceu com a oralidade, uma divisão entre os que 

absorveram e os que não absorveram os aprendizados necessários ao exercício da 

comunicação, ou seja, o seu exercício, na modalidade escrita, passa a ser um 

conhecimento especializado, acessível apenas a poucos. 

         É pautado nessa dificuldade, que Cloutier nomeia este episódio de comunicação de 

elite.  

Implanta-se um novo tipo de comunicação baseado na desigualdade dos 

comunicadores e na dicotomia entre os que sabem e os que não sabem. O 

poder está na mão da elite (CLOUTIER, 1975, p. 31). 

 

          Surge, nesse contexto, especialistas (escribas) que formam uma elite para as 

estruturas hierarquizadas. A educação deixa de ser algo que se passa de pai para filho, 

transformando-se em assunto para especialistas, tendo o poder político e a autoridade 

religiosa, disputando entre si a primazia e a responsabilidade da instrução das elites. 

Surge, então, a escola enquanto estrutura e contexto educativo. 

          Como refere FAURE (1977), 

 

A escola aparece ligada ao progressivo uso da linguagem escrita e 

espande-se para facilitar a transmissão dos conteúdos requeridos pela 

crescente complexidade das sociedades. (FAURE, 1977, p. 47). 

 

1.1.3. O terceiro episódio 

 

        Com a implantação da imprensa, torna-se possível a multiplicação de uma mesma 

imagem ou mensagem em cópias impressas. É possível reproduzir e espalhar grande 

quantidade de material, sem modificação, e muito menos sem o árduo trabalho dos 

copistas de reproduzir, por meio de desenho à mão, ou  por manuscritos, reproduções 
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“quase” fiéis de imagens ou textos. Esse fato, que realiza o desejo do homem de 

multiplicar a sua obra, deu origem ao mass media. Esse terceiro episódio da comunicação 

foi denominado por Jean Cloutier de “comunicação de massa” que tem como caracterítica 

as “linguagens de amplificação”.  

          Segundo Jean Cloutier (1975):  

 

Ao aprender a transpor as suas linguagens, o homem  libertou-se dos 

limites do seu corpo. (...) não só ele vai aprender a triunfar definitivamente 

da distância espacial e  temporal, mas vai vencer também a unidade de 

sua obra  (CLOUTIER, 1975, p. 39). 

 

          Esse fato fez com que a comunicação que antes era de domínio exclusivo da elite, 

fosse disponibilizado a todos, ou seja, permitindo a massificação da comunicação. 

          Nessa nova fase, que se inicia justamente com implementação da imprensa e 

culmina com o apogeu do satélite, surgem os media, que intensificaram o acesso em 

massa ao atual estágio da comunicação. A publicação da bíblia de Gutenberg e dos 

primeiros livros começam difundir a cultura impressa. A escrita e a imagem ganham 

ampla divulgação junto às massas populares e atinge seu apogeu na segunda metade do 

século XIX, com o período de comercialização em massa dos jornais a um preço reduzido 

e ao alcance de todos. Para McLuhan14, não é por demais afirmar que, desde a invenção 

da escrita, não houve invenção mais importante do que a impressão dos enunciados 

pictóricos, perfeitamente repetíveis. 

          A impressão de imagens significou a criação de algo inteiramente novo, 

possibilitou a repetição de enunciados pictóricos com exatidão fez nascer o cartaz e fez 

com que os manuais escolares e todos os livros em geral começassem a ser profundamente 

ilustrados. Surge no final do século XIX as histórias em quadrinhos e logo depois a 

fotografia que possibilitou a pobres e ricos eternizarem suas imagens. 

          Ainda nesse contexto, outros media, que vieram logo na sequência, também 

contribuíram para a evolução deste episódio, tais como o telégrafo elétrico de Samuel 

                                                           
14   Marshall McLuhan, A Galáxia de Gutenberg, p. 118. 
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Morse e o telefone de Grahan Bell, invenções que ajudaram a criar uma verdadeira teia 

de informações devido ao fato de consolidar a mobilidade e maior rapidez na 

comunicação. E logo após a esses eventos surgiram  o cinema, o rádio e a televisão, 

importantes media de comunicação. 

           Para Cloutier, (1975, p. 32) “esses media de amplificação, os mass midia 

desdobram muito nitidamente o “Emerec”, o qual passa a encarnar duas personagens 

distintas: o emissor e o receptor”. 

          Esta nova realidade faz emergir um novo pardigma social: para se comunicar por 

um desses media, era necessário ter acesso a eles. Além disso, começa a se questionar 

aqui o papel da escola, antes tido como o único espaço destinado ao saber e também 

passa-se a questionar o modo como este saber é transmitido.  A forte presença dos novos 

instrumentos difusores de informação e comunicação fez chegar a todos, alunos, 

professores, jovens e adultos uma variada formação cultural, denominada escola paralela 

(PORCHER, 1977, p. 46), caracterizada por aquilo que alguns autores chamam de 

currículo oculto - aquilo que os alunos aprendem por meio de suas vivências. Esta nova 

realidade pressupõe uma alteração no papel da escola, tendo atenção aos novos recursos 

diponibilizados para a prendizagem. Neste contexto, a escola paralela, mediada por outros 

midias como: o livro, o jornal, o cinema, o rádio e sobretudo a televisão, une-se à família 

e à própria escola como agente transmissora de conhecimentos e atitudes. 

          O reconhecimento da aprendizagem por meio dessa escola paralela, põe em 

evidência a necessidade de se repensar o modo de trabalho da escola tradicional e faz com 

que a hegemonia desta, como única fonte de transmissão do saber, seja posta em causa. 

          Para Porcher (1977), a escola tem permanecido apática face à existência de outras 

formas de cultura ou de se aprender, que designa de terceira cultura ou cultura de massa,  

pois essa chamada escola paralela, gerou três movimentos distintos em sua relação com 

a escola tradicional: são eles a substituição, a concorrência e a complementariedade, ou 

seja, não leva em consideração a cultura pelos media, com os media e para os media. 

          Neste episódio, “Emerec” passou a ter maior contato com linguagens audio, visual, 

scripto, audiovisual e scriptovisual, cada vez mais diversificadas. 

          Para Cloutier (2001, p. 15), “essa comunicação de massas tende a transformar as 

massas em simples receptores, sendo a função de Emissor reservada a especialistas”. 
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1.1.4. O quarto episódio 

                 

          Cloutier designa este episódio comunicativo como o da “comunicação individual” 

que tem como característica as “linguagens de registro”. Ele ocorre quase simultâneo ao 

da comunicação de massas, e é carcaterizado por um conjunto de técnicas modernas que 

possibilitam a todos o acesso à gravação de sons e imagens.  Estão entre elas a fotografia, 

os suportes e equipamentos de gravação de som e imagem (videografia), a reprografia, o 

computador e a internet. 

          Este episódio também é caracterizado, pela capacidade que o homem  adquire de 

se exprimir sempre que quiser por media individuais denominadas por Cloutier de self-

media. Esses media têm em comum o fato de serem respaldados na gravação. 

Constituindo, segundo Freixo (2006, p. 45) novos tipos de escrita e isto é tão verdade, 

que somos levados a utilizar o sufixo grafo, para designar os meios e o sufixo grafia para 

designar a utilização desses meios. Graças a esse self-media, “Emerec” adquire uma série 

diversificada de formas de comunicação, tanto para emitir quanto para receber mensagens 

e informações.  

           Nesta etapa o indivíduo participa mais ativamente do processo de transmissão de 

informação e do conhecimento, isso demonstra, então, que possui a capacidade de 

manipular esses media individuais, promovendo uma mudança significativa na sua 

função comunicacional. Esta fase, da vida do homem enquanto emissor e receptor, 

começou durante o apogeu da era da comunicação de massas. 

 

Emerec é o ponto de partida e o ponto de chegada da comunicação. Já 

não é apenas informado, ele próprio informa e se informa: já não é o 

estudante que frequenta cursos durante alguns anos de sua vida, é o auto 

educando da educação permanente  (CLOUTIER, 1975, p. 43). 

 

          Com esta mudança a comunicação individual torna-se oportunidade de ter acesso 

às mensagens que estão disponíveis, a comunicação verbal perde sua quase – excluvidade, 

pois “Emerec” exprimi-se de outras formas, utilizando-se de imagens e sons e não apenas 

de palavras faladas ou escritas. 
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          Cloutier (1975), infere que 

 

a mensagem reencontra a sua forma original: não se lê música, escuta-se; 

não se escuta uma partida de hóquei, vê-se. A linguagem escrita 

desempenha plenamente o seu papel de analista, mas já não substitui a 

palavra.  E continua: Cada linguagem reencontra o lugar que lhe 

compete, visto que cada uma é tão capaz quanto a outra, de transpor o 

tempo e o espaço (CLOUTIER, 1975, p. 45). 

 

          Neste contexto, podemos afirmar que, no que diz respeito à educação, surge a partir 

desse momento um novo paradigma na forma de ensinar e aprender, pois a percepção 

pelos sentidos torna-se a primeira etapa do conhecimento. E o desenvolvimento dessa 

habilidade passa a ser tarefa da escola e  constitui um novo papel para o professor que se 

altera, mas se revaloriza. Ele deixa de ser um mero informador para se tornar formador. 

          A possibilidade de acesso a mensagens sempre disponíveis em materiais impressos 

ou por meio de media digitais  e a capacidade de expressão em linguagens diversificadas, 

transformaram radicalmente a configuração comunicativa dos mass media e transformou 

os modos de transmissão do saber pela Escola, modificando, consideravelmente, a relação 

professor/ aluno. O professor deixa de ser o emissor privilegiado que era antes e o aluno 

deixa de ser o receptor mais ou menos passivo do saber transmitido pelo professor. Surge 

a auto-educação – espécie de aprendizagem autônoma para dar corpo à expressão 

“aprender a aprender”. 

 

1.1.5. O quinto episódio 

              

          A década de 80 foi marcada pelo aperfeiçoamento de microprocessadores, pelo uso 

da fibra ótica e pela digitalização da informação, pois, até então, os meios eram analógicos 

e cada qual possuía a própria forma de difusão. Toda essa evolução desencadeou  

mudanças significativas nos modos de se comunicar, e isso provocou uma desenfreada 

evolução nos sistemas de comunicação. As novas tecnologias permitiram que o homem 
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dessa década inserisse uma quantidade enorme de informações às máquinas e as tornasse 

cada vez mais inteligentes. 

          Esse contexto emergente fez com que Jean Cloutier (2001) acrescentasse aos seus 

estudos um quinto e um sexto episódios, que abordasse todo esse novo cenário 

comunicacional. 

           O quinto epísódio foi denominado, por ele, de “comunicação comunitária”. O 

nome deste episódio, foi utlizado para justificar um modelo de sociedade que se constituía 

pautada em um sistema de codificação binária, que constitui série de números (bits) para 

tratar a informação digitalizada na informática, agora ampliada ao audiovisual e às 

telecomunicações e, não mais como antes, baseada em máquinas e aparelhos 

transmissores de informações. Pode-se afirmar que esta fase tem como característica a   

“linguagem de interconexão” 

           Esse feito possibilitou a compatibilidade entre os mais variados sistemas 

comunicacionais, fossem eles carregados de voz humana, textos, dados estatísticos, sons 

ou imagens. Todas as linguagens poderiam ser gravadas, arquivadas e divulgadas em um 

único sistema, de uma mesma forma. A disponibilização de serviços como o teletexto, 

videotexto, correio eletrônico e videoconferência são alguns exemplos dessa política 

convergente (SILVA, 2005, p. 39). 

          A noção de rede, em que dois ou mais equipamentos possam compartilhar as suas 

informações entre si,  é a chave para caracterizar esta configuração comunicativa. Este 

episódio pode ser considerado fruto das comunidades virtuais que permitiu interconectar 

os self-media entre eles. 

          O domínio dos meios pelo homem, assegura-lhe dominar o espaço/tempo e voltar 

a ser um Emerec com a possibilidade de se comunicar à distância no espaço e em tempo 

real e divergente, acessando a todas as linguagens áudio-scripto-visuais. Abre-se  um 

mundo de informações vindas de diferentes lugares, como os grandes arquivos, ao mesmo 

tempo em que lhe permite estar, sem se mover fisicamente a estes lugares, mas não se 

limita apenas à obtenção de dados pelo indivíduo, mas a estabelecer uma rede de 

conversação, onde se trocam reclamações e compromissos, ofertas e promessas, 

aceitações e recusas, consultas e resoluções (LEVY, 1994, p. 83). 
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          A forma de aprendizado abre um vasto caminho de renovação e pressiona, cada vez 

mais a escola a se modificar e a buscar se estruturar em comunidades de ambientes 

virtuais AVA, não só pautadas numa perspectiva auto-centrada, mas como comunidades 

de aprendizagem abertas à comunidade. 

          Essa reformulação de conceitos educacionais, que têm como objetivo principal, a 

aprendizagem por meio de comunidades de aprendizagem têm origem em outras épocas 

e são inspirados nas ideias construtivistas dos movimentos da Escola Nova (Montessori, 

Delors, Decroly, Freinet etc). com metodologias que reforçam a aprendizagem por meio 

do trabalho com projetos com foco na resolução de problemas e na aprendizagem 

cooperativa. 

 

1.1.6. O sexto episódio 

 

          A evolução que se iniciou no começo da humanidade e que se acelerou no fim do 

século XX, origina o sexto episódio da comunicação, denominado “comunicação 

universal”.  

          Para Cloutier (2001, p. 9),  este episódio assenta-se numa “imensa teia planetária 

tecida pela internet que oferece aos diversos media um mesmo terminal e um mesmo 

sitema numérico”. 

          Para Gabriel (2013, p. 2), essas inovações comunicacionais estão criando um novo 

paradigma e a Era da Informação está, aos poucos, cedendo lugar à Era da Inovação. De 

acordo com esta pesquisadora, o atual estágio reflete a vida num modelo de sociedade 

baseado em bits e bytes, fragmentado, hipertextual, não linear. Redes sociais on-line, 

tecnologias mobile, realidades mistas, tecnologias de voz, vídeo imersivo, games e e-

books são algumas das plataformas digitais que se apresentam para ampliar o cenário de 

comunicação, interação e aprendizagem. O grau de complexidade aumenta cada vez mais 

e isso requer uma sofisticação maior por parte das pessoas que atuam nesse cenário. 

          Nesse novo contexto, a implementação de sistemas multimídias interativos permite 

a integração de todos os sistemas já existentes conferindo-lhes novas possibilidades, 

levando mesmo à criação de ambientes virtuais e de novas formas de comunicação. O 

diálogo homem & máquina torna-se possível e o homem passa de uma situação de 
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espectador passivo a uma posição de interlocutor ativo, dele dependendo a forma de 

acesso à informação. Reside aqui uma diferença entre a tela televisiva da era dos mass 

media e a tela informática: enquanto o meio televisivo traz o mundo público para dentro 

de casa, a tela informática, conectada à rede, leva o mundo interior de cada indivíduo para 

o espaço público. 

          Alguns estudiosos do assunto acreditam que, este episódio está conduzindo a 

passagem das TIC (tecnologias de informação de comunicação) para as TAC (tecnologias 

de autoria e construção), citado apenas para exemplicar, mas os estudos são ainda muito 

recentes. 

                    SILVA (1998) esclarece que : 

 

A ideia de comunidade é hoje entendida como um espaço de construção 

(um território simbólico) marcado pela extensão e pela profundidade da 

interação entre os indivíduos em construir esse todo (SILVA, 1998, p. 95). 

 

          Diante desse novo tempo, surge uma preocupação que muito bem questiona 

Cloutier (2001, p. 36): “De que forma Vós e Eu podemos comunicar na hora da 

comunicação universal sem perder a nossa personalidade, permanecendo verdadeiros 

EMEREC?” 

          No que diz respeito à educação, no sexto episódio, consolida –se o perfil do aluno 

que aprende por meio de oportunidade de interação/colaboração e acesso à informação 

em diferentes médias. O uso de recursos tecnológicos, cada vez mais frequentes, traz para 

professores uma série de recursos que permitem “personalizar” o ensino de acordo com 

as necessidades de cada aluno reforçando o conceito de aprendizado adaptativo15. 

                                                           
15 Aprendizagem adaptativa - parte do pressuposto de que cada aluno é um indivíduo com uma maneira 
própria de assimilar um conteúdo. Utiliza a tecnologia para entregar uma forma de ensino mais eficiente 
e adaptado às necessidades de cada estudante. Esta nova abordagem é baseada em uma análise de dados 
e, uma vez que os conteúdos escolares tornam-se cada vez mais digitalizados, fica mais fácil e comum 
utilizar essa informação para gerar conteúdos em diferentes formatos, como texto, vídeo e áudio. Por 
enquanto, o método tem sido utilizado para fazer com que provas ou exercícios se adaptem ao estudante 
conforme este vai avançando na matéria. 
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          Com a convergência do Ensino Adaptativo e do Data Mining 16(exploração e 

análise de bases de dados), será possível explorar correlações incríveis entre 

aprendizagem e conteúdo, permitindo que atuemos sobre ambos de forma quase 

científica, afirma Newton Campos, especialista em tecnologia e educação, em artigo 

publicado no jornal O Estado de São Paulo. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Este tipo de análise, chamada de Big Data, já é utilizada em universidades dos Estados Unidos. A 
partir da análise automática de dados de cada aluno (feita por um software), o professor pode reforçar 
certos conteúdos, sugerir atividades e adaptar o material didático para a forma que melhor se enquadre 
no aprendizado do aluno. 
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No quadro a seguir, podemos visualizar, de forma sintetizada, os seis episódios da 

comunicação definidos por Cloutier (2001). 

Quadro 2 – Síntese dos episódios da comunicação. 

Episódios       Tipos Linguagens Fases da 

linguagem 

Médias de 

comunicação 

Educação 

    1º Comunicação 

interpessoal 

Audiovisual Exteriorização Media Humanos 

Corpo sons  gestos, 

fala 

Base familiar 

   2º Comunicação 

de Elite 

Áudio 

Visual 

Scripto  

Transposição  Media de suporte, 

Desenhos, Música, 

Ritmo, esquema. 

escrita fonética 

Surgimento da 

escola 

  3º Comunicação 

de massa 

Áudio 

Visual 

Scripto 

Audiovisual 

Scriptovisual 

Amplificação Mass media, Imprensa, 

Telégrafo, 

Telefone, 

Cinema, Rádio, 

Televisão 

Escola 

Paralela 

 4º Comunicação 

individual 

Áudio 

Visual 

Scripto 

Audiovisual 

Scriptovisual 

Registro Self media 

fotografia, videografia, 

audiografia, 

reprografia, 

informática, pessoal 

Auto - 

educação 

5º Comunicação 

Comunitária 

Áudio 

Visual 

Scripto 

Audiovisual 

Scriptovisual 

 

Interconexão Net media 

informações 

digitalizadas, teletexto, 

videoexto, correio 

eletrônico, 

videoconferência 

Ambientes 

virtuais de 

aprendizagem 

AVA 

6º Comunicação 

Universal 

Audioscripto - 

- visual 

Digitalização Multimédia 

reunião de todos os 

médias anteriores 

 

Aprendizagem 

interativa/ 

Participativa/ 

Adaptativa  

Fonte: Adaptado de Cloutier (2001). 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

42 
 
 

          Cada epísódio tem uma duração diferente, associado à evolução da humanidade e 

dos média a que estão relacionados. No quadro a seguir,  podemos visualizar, de forma 

sintetizada, os seis espisódios da comunicação, definidos por Cloutier (2001) e verificar 

o tempo aproximado de duração que as primeiras configurações comunicacionais 

tiveram: o primeiro episódio, teve uma duração de aproximadamente 45.000 anos; o 

segundo durou 5.500; o terceiro, 500 anos; o quarto, 18 anos; o quinto, aproximadamente 

15 anos e, o sexto episódio que estavamos vivenciando no atual estágio, acredita-se que 

durará ainda menos tempo que os anteriores. 

Quadro 3: Linha de desenvolvimento das configurações comunicativas 

Fonte: Adaptado de Cloutier, (2001 p. 47). 

 

1.2. COMUNICAÇÃO EDUCATIVA 

 

          Como se sabe, a comunicação humana firmou seu papel de interlocução em diversos 

campos de diferentes naturezas, seja no âmbito social, econômico, político, cultural e até 

mesmo o pessoal, conferindo, à informação, o papel central em todo o processo 

civilizacional (ESCOLA, 2005, p. 343).  

          No que concerne ao contexto educativo, o processo de comunicação que oferece 

suporte às ações educativas exerce poderosa influência. Surgem, então, diversos estudos 
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e reflexões no Campo das Ciências Humanas, entre elas, o conhecimento teórico e prático 

que se propõe a relacionar a comunicação com a educação.  

           Dada à importância do assunto, os estudos referentes à interface destas duas áreas 

datam de alguns anos. Nos Estados Unidos, tiveram início com o surgimento da televisão 

na década de 30. No Brasil, em decorrência de ações levadas a termo por Roquette Pinto17 

e Anísio Teixeira18; e, na França, com o trabalho de Célestin Freinet19,  para citarmos 

algumas referências. Quanto mais ampliamos o sentidos desses dois termos, mais 

compreendemos a proximidade entre eles, pois no panorama em que impera a sociedade 

contemporânea, possibilita-se a reflexão acerca dos campos de comunicaçao e educação, 

de forma que se promova uma crescente inter-relação entre os dois.  

          Sfez (1991) aponta que: 

 

As categorias antes distintas representadas pela educação e pela 

comunicação sofreram uma “curiosa e grande convergência” entre si e 

com todas as áreas do conhecimento, com todas as formas de expressão, 

com toda visão utópica de progresso e a necessidade de melhor formação 

do homem na atualidade, pois, com a descoberta de novos meios de 

comunicação, a informação está acessível e disponível a qualquer hora, 

em qualquer tempo (SFEZ, 1991, p. 8). 

 

                                                           
 17 Edgard Roquete Pinto –médico legista, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta brasileiro, 
é considerado o pai da radiodifusão o Brasil. Criou a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro com o intuito 
de difundir a educação por este meio. 
 
18  Anísio Spínola Teixeira -  considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a 
educação brasileira nas décadas de 1920 e 1930. Defendia a escola pública e gratuita para todos. Muitas 
de suas ideias eram inspiradas nas ideias de John Dewey de quem foi aluno ao fazer um curso de pós 
graduação nos Estados Unidos. 
 
19  Célestin Freinet – importante pedagogo Francês. Defendia que o aspecto político e social ao redor da 
escola não devia ser ignorado pelo educador. Para ele, o professor deve mesclar seu trabalho com a vida 
em comunidade, criando várias formas de participação e colaboração de tudo que circunda a vida do 
aluno dentro e fora da escola. 
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          A partir dessas ideias, é possível reconhecer a crescente preocupação de inter-

relacionar processos comunicativos e educativos. Essa inter-relação coloca a escola e os 

métodos didáticos e pedagógicos sob o crivo de processos gerais de modernização. 

         Para Jean Cloutier (2001): 

 

A escola é antes de tudo uma estrutura de comunicação. Tudo é baseado 

sobre a informação, as inter-relações e as interações. Com a chegada 

massiva das tecnologias da informação e comunicação nos 

estabelecimentos de ensino, os papéis mudam” (CLOUTIER, 2001, p. 30).     

 

          Assim como Cloutier (2001), também Caldas (2001, p. 21) partilha da ideia de que 

“... a evolução do conceito de comunicação acaba por influenciar decisivamente os 

processos didáditos desenvolvidos em ambientes educativos”, ou seja, o desenvolvimento 

do conceito de comunicação impõe reformas adequadas por influenciar decisivamente os 

processos didáticos desenvolvidos em ambientes educativos atribuindo às instituições de 

ensino, novas obrigações e paradigmas. 

          Thayer (1979), ressalta que quando se estuda a convergência entre as duas áreas, 

há que se ter cuidado pois “grande parte da confusão que ainda existe no estudo e na 

compreensão da comunicação decorre da nossa desatenção para com o plano de análise 

empregado. Estas ideias são extremamente úteis na análise da comunicação educacional. 

         Em primeiro lugar, porque nos leva a considerar a comunicação como um sistema 

e um processo que se desenvolve em diferentes níveis, “intrapessoal, interpessoal, 

organizacional e tecnológico” (THAYER, 1979, p. 48). 

         Em segundo lugar, porque o universo educativo, enquanto sistema e processo, 

também se desenvolve em vários e distintos níveis, que Bento Silva (2000, p. 102) 

subdivide em formal e informal, efetuando essa diferenciação com base na 

contextualização espacial e temporal das permutas comunicacionais e com base no 

contexto normativo pelo grau de formalidade pedagógica da recepção e uso de fatos 

educativos. 
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        Segundo este autor, enquanto a educação formal se realiza num espaço e num tempo 

determinado (no mesmo tempo e no mesmo lugar20), a comunicação educativa informal, 

caracteriza-se por uma maior flexibilidade na utilização das diferentes combinações das 

ligações entre interlocutores no “continuun espacio-temporal” (SILVA, 2000, p. 102-

103). 

          Assim, retomando a linha de análise de Silva (2000), podemos inferir que a 

comunicação educativa formal coincide com o contexto comunicacional grupal 

materializando-se numa instituição (a escola) em que professor e alunos estão no mesmo 

tempo e espaço. Tal comunicação concretiza-se numa escola em que o professor assume-

se como principal fonte de conhecimentos transmitindo o seu saber a um conjunto de 

alunos condicionado por regras materiais, assumindo um postura impositiva, ficando, 

nesse caso, a comunicação restrita a um número limitado de interlocutores” (CALDAS, 

2002, p. 23). 

          Cloutier (2001) defende o fim da educação formal. Para ele: 

 

... a escola muda e deve mudar mais rapidamente ainda (...) o esquema 

linear da comunicação que fazia do professor um Emissor “que sabe” dos 

alunos Receptores passivos “que não sabem nada” e do conteúdo a 

ensinar “mensagens incontestáveis” já não se aplica (ou pelo menos não 

se deveria aplicar). É o modelo EMEREC que deveria prevalescer 

(CLOUTIER, 2001, p. 30). 

 

          Já a comunicação educativa informal possibilita maior flexibilidade já que esta 

coincide mais com o contexto comunicacional cultural em que as permutas 

comunicacionais passam, sobretudo pela experiência vital dos interlocutores, em que o 

professor não é o principal detentor do saber, ele deve orientar os alunos a informarem -

se por si só, tornando-se seus próprios educadores, ou seja, aprendendo a aprender. 

          Uma vez que como aponta Silva (1998), 

 

                                                           
20 Silva considera quatro situações no continuum espaço-temporal: 1. Mesmo tempo e mesmo lugar; 2. 
Mesmo tempo e diferente lugar; 3. Diferente tempo e diferente lugar; 4. Diferente tempo e mesmo lugar. 
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A comunicação passa sobretudo pela experiência vital dos interlocutores, 

renovada pelo encontro com o outro em condições e formas variadas, 

desde a simples conversa aos meios de comunicação social” (SILVA, 

1998, p. 67). 

           

          Contudo, não devemos nos prender a estas definições de forma isoladas, optando 

por uma ou outra, pois a educação, nos dias de hoje, vive um momento de convergência 

entre o tradicional e o moderno, como aponta Caldas (2002), 

 

(...) será, pois através destes dois processos de comunicação educativa 

que se conseguirá algum equilíbrio nos processos educativos e nos 

sistemas de educação formal (...)  (CALDAS, 2002, p. 25).          

 

         Para Guimarães (2009), desta asserção se infere que a educação das camadas em 

formação se deve processar pela integração nas práticas educativas dos recursos que as 

novas tecnologias disponibilizam de forma a que a aprendizagem resulte de pedagogias 

estruturadas e integradas dos diferentes saberes e da apropriação das potencialidades das 

tecnologias da informação e comunicação que assim podem cooperar com ênfase nos 

processos de construção, da gestão e disseminação do conhecimento com ênfase no 

aprender a aprender e na educação permanente ao longo da vida. 

          Em 1996, a Lei Federal nº. 9394 – que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional (LDB) – introduziu a ideia de que a educação não se limita à escola e aos meios 

formais/intencionais com os quais trabalha, mas é um campo amplo e encontra-se em 

processo na família, nas relações sociais, no trabalho, na sociedade, na cultura e nos meios 

de comunicação inseridos nesses ambientes.          

          Assim, podemos perceber que a educação contemporânea mostra que os 

paradigmas vigentes não atendem mais o momento presente, visto a crescente aceleração 

tecnológica e as reordenações sociais, culturais, filosóficas, movidas por passagens 

históricas que caracterizaram o mundo desde o pós-guerra e que hoje ajudam a forjar a 

chamada alta modernidade, ou pós- modernidade, como preferem alguns teóricos. Isto 

posto, podemos afirmar que o tema ganhou novas aplicabilidades na vida em sociedade 
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promovendo uma maior valorização dos processos comunicacionais por apresentarem 

maior quantidade, diversidade, velocidade, permitindo novas formas de adquirir 

conhecimento. Ora, um mundo em mudanças, caminhando para formas complexas de 

organização pressupõe uma nova abordagem na educação. São necessárias novas 

metodologias, uma nova relação entre os intervenientes e mesmo um novo conceito de 

escola prepararada para responder eficientemente aos novos desafios bem como as 

responsabilidades que lhe são atribuídas.            

          Fato este que que fez emergir o entendimento da existência de uma relação direta 

entre a escola e o  mundo exterior e de que a mídia pode ser um dos principais agentes de 

ligação e mediação entre o cotidiano e a escola. Tal relação tem respaldo no entendimento 

de que a educação é para além de uma simples transferência de conhecimentos. “A 

educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, 

mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” 

(FREIRE, 1988, p. 69). 

          A partir dessa visão, podemos concluir que a tríade comunicação, educação e novas 

tecnologias contitue-se um desafio central não só para comunicadores e educadores 

preocupados com o avanço dos meios de comunicação e sua influência nos processos 

pedagógicos, mas também para a democracia e, claro, para a cultura, como procesos 

maiores que contextualizam e condicionam a geração, circulação e consumo do 

conhecimento.  

         Engana-se quem pensa que nesse contexto, o papel do professor perca prestígio e o 

aluno não precise mais de um mestre para orientá-lo na busca pelo conhecimento, esse 

papel apenas muda de função, pois como vimos, a evolução tecnológica transformou 

profundamente o mundo. Eliminou distâncias e aproximou pessoas. Isso trouxe algumas 

vantagens, como poder saber instantaneamente o que se passa do outro lado do planeta. 

Qualquer descoberta, invenção ou catástrofe é imediatamente informada. Podemos não 

só saber o que aconteceu como também ver. As imagens viajam velozmente e num 

instante nos transformamos em testemunhas de fatos. No entanto, nem sempre temos 

certeza do que estamos vendo. Estas imagens são reais ou não passam de montagem? As 

informações que recebemos via meios digitais são verdadeiras ou falsas? Isso é tudo ou 

algum fato foi escondido? Quem lucra e quem perde com todas estas notícias?  
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         A internet, joga, diariamente, milhões de dados no nosso computador. O que fazer 

com tudo isso? Conseguir separar o joio do trigo exige uma formação que ninguém tem. 

No começo a possibilidade de ter acesso a um corpo de conhecimento inimaginável há 

pouquíssimo tempo empolgou as pessoas. Mas pouco a pouco foi percebido que a maioria 

não sabe navegar nesse mar de informação. Esse é talvez o grande desafio educacional 

do nosso tempo: preparar os alunos para usar bem as informações, dando-lhe autonomia 

intelectual e consciência crítica para dominarem a máquina e não serem escravizados por 

ela. 

          Nesse ínterim de mudança o professor surge como mediador principal. Precisa, 

pois, para isso, mudar os meios que utiliza e a maneira com a qual se comunica e 

estabelece comunicação em sala de aula para se inserir nesse novo contexto. Precisa 

compreender que a linguagem é mais do que a língua falada e escrita, ela engloba toda e 

qualquer forma de se comunicar: olhares, expressões, gestos, posturas, tons de voz, 

inflexões e outros sons e até o prórpio espaço. A informação verbal (apenas palavras) tem 

uma porcentagem mínima de impacto. É a comunicação não-verbal que é responsável 

pela primeira impressão de uma pessoa. O pesquisador americano Mehrabian, professor 

da Universidade de Nova Iorque, fez uma estimativa da proporção verbal/ não-verbal do 

comportamento e conclui que 55% da mensagem é transmitida via linguagem corporal, 

38% pela voz e apenas 7% por palavras (Serra, 2007). 

           

“‘mensagens incontestáveis’, já não se aplica (ou pelo menos não se 

deveria aplicar)” (CLOUTIER, 2001, p.32). 

 

          Por tudo isso, entendemos que a escola pode e precisa estabelecer pontes com os 

meios de comunicação para se comunicar com o educando de forma mais eficiente e 

produtiva. Estes podem ser utilizados como motivação no conteúdo de ensino, como 

ponto de partida mais dinâmico e interessante diante de um novo assunto a ser estudado. 

Podem os meios apresentar o próprio conteúdo de ensino (cursos organizados em vídeo, 

aulas interativas, jogos, etc) A escola pode combinar as produções escritas convencionais 

com as novas produções audiovisuais pois, com a chegada das novas gerações às escolas, 

a linguagem com que se estabelece comunicação seja em um simples ato ou na 
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apresentação de algum conteúdo didático aos alunos, deve ser empregada de forma 

variada. Para exemplificar estas linguagens, devemos recorrer à semiologia, ciência que 

estuda a vida dos signos no seio da vida social. As linguagens de base são três: a 

linguagem áudio, a linguagem visual e a linguagem scripto. 
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Capítulo 2 – Técnica, Tecnologia, Tecnologia Educativa 

____________________________________________________________________ 

 

2.1.Técnica / Tecnologia 

2.2. Tecnologia na Educação 

2.3 Evolução das Tecnologias  que influenciam a Educação 

2.4 Breve Histórico da evolução da Tecnologia Educativa no Brasil 
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2. TÉCNICA/ TECNOLOGIA/ TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 

2.1 Técnica / Tecnologia 

 

          O ponto de partida para se conceituar Tecnologia Educativa, encontra-se no próprio 

termo “tecnologia”, o qual é entendido por Gentry (1991, p. 9) como artefato, 

conhecimento, produto, processo ou sistema técnico. 

          Em busca de outras definições para o termo pudemos perceber que não há, ainda 

hoje, um entendimento claro e universal do conceito que lhe é subjacente, evidenciado 

pelas diferentes concepções que este foi tendo ao longo da história, visto que, recolhe 

diversas interpretações conforme os campos e contextos utilizados. 

 

É uma expressão que se presta, aliás, a alguma confusão, dada a 

amplitude e diversidade com que pode ser utilizada, merecendo, por isso, 

cuidado e atenção suplementares (COSTA, 2007, p. 15). 

 

          Do mesmo modo, notamos ser frequente depararmo-nos com colocações que 

utilizem os termos técnica e tecnologia como sinônimos, possivelmente, pelo fato de 

derivarem da mesma raiz grega: Techné, que significa arte ou habilidade de executar 

alguma tarefa. No entanto, como afirmam Blanco & Silva (2001, p. 35, apud  Bastos A. 

M., 2011, p. 10) a Techné não deve ser considerada uma habilidade qualquer, mas aquela 

que segue certas regras, pelo que também o termo tem sido usado como ofício em geral, 

a Techné, acarreta a aplicação de uma série de regras por meio das quais se chega a 

conseguir algo. Muñoz-Repiso (2003, p. 22, apud Bastos A. M., 2011, p. 10), corrobora 

com esta ideia ao afirmar que as concepções de técnica que parecem encontrar um amplo 

consenso são, na verdade, um “saber fazer de forma eficaz” e com um sentido de 

“realização material e concreta de algo.” 

          Salomon, J. J. (1984, p. 10) reforça que em inglês, por exemplo, a palavra 

Technology é empregada em um sentido muito mais amplo do que em língua portuguesa. 

Em inglês, Technology aparece, por exemplo, nos capítulos dos livros de antropologia, 

quando se descrevem as culturas pré-históricas, como: a fabricação de utensilhos de pedra 
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e de madeira, a agricultura e a cerâmica neolítica, a fundição de metais, nos albores das 

idades do Bronze ou do Ferro etc. As quais em português, de maneira alguma, podem ser 

chamadas de tecnologias, são simplesmente técnicas. 

          Esta questão tornou-se objeto de estudo, por parte de grandes filósofos do século 

XX, entre os quais podemos citar: Oswald Spengler que tratou do assunto no seu ensaio 

O Homem e a Técnica21, e José Ortega e Gasset que publicaram o volume Meditation de 

la Tecnica22.  

          De acordo com Vargas (2008, p. 178), esse interesse filosófico pelo tema chegou a 

motivar as meditações de um dos maiores filósofos do século XX, o alemão Martin 

Heidegger, em seu ensaio A Questão da Técnica, de 1953. Para ele, à exceção do último, 

os demais filósofos não estavam conscientes de que o interesse maior não estava no 

estudo da técnica, mas, sim, no da tecnologia. Isto é, de que as atividades técnicas não 

mais eram resumíveis ao trabalho manual ou mecânico sobre materiais ou construção de 

obras. De que, entre os técnicos dos nossos tempos, haviam os tecnologistas, formados 

em escolas superiores, que aplicavam teorias, métodos e processos científicos para a 

solução de problemas técnicos. 

          De fato, a compreensão de boa parte da filosofia ocidental sempre considerou o 

termo tecnologia como conjunto de ações e instrumentos que existem para o interesse e 

uso do homem, seja como ferramenta de extensão das suas funções corporais e culturais, 

seja como instrumento de poder e dominação (VARGAS, 2008, p. 179).  

           Vesentini (2005, p. 23), julga necessário fazer uma distinção entre as definições 

de técnica e tecnologia. Segundo ele, técnica é o uso que se faz de instrumentos, de 

ferramentas, o que implica as habilidades e as múltiplas inteligência humanas. Já 

tecnologia vai além da técnica, implicando o “uso de conhecimento científico, da ciência 

moderna que nasceu – ou se consolidou – nos séculos XVII e XVIII e prossegue até 

nossos dias”. 

                                                           
21 Neste ensaio, o homem é visto como um animal de rapina, usando a técnica como arma. 
22 Livro editado pela revista do Ocidente, em 1939. Publicado anteriormente no jornal argentino La Nation    
    em forma de artigos. 
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          Segundo o dicionário de conceitos históricos23 (2005, p. 386), o termo técnica 

significa: “Esforço prático de combinar e utilizar recursos materiais, como conjunto de 

instrumentos e hábitos que tornam viável a produção”; já a palavra tecnologia é definida 

como “conjunto de conhecimentos específicos, acumulados ao longo da história, sobre as 

diversas maneiras de se utilizar de ambientes físicos e seus recursos materiais em 

benefício da humanidade.” 

         Morais (1997, p. 100-101), define como técnica as invenções criadas pelo ser 

humano na era paleolítica, neolítica, medieval e moderna para atender necessidades 

básicas, tais como o fogo, a habitação, a roda, a linguagem, entre outras. E, tecnologia, 

como inovações humanas desenvolvidas a partir da era moderna, que, para ele, têm a 

função de suprir "falsas necessidades modernas", o que, em outras palavras, são 

necessidades supérfluas. Na visão de Morais, essas inovações são "subprodutos 

surpreendentes e incontroláveis" que são/estão "subvertidas pelos interesses econômicos 

industriais".  

          Quintanilla (1989, p. 15) distingue os planos de ação dos sistemas técnico e 

tecnológico, considerando que, enquanto a técnica, associada ao resultado eficaz, é 

caracterizada como um sistema de ações intencionalmente orientado à transformação de 

objetos concretos para obter de forma eficiente um resultado que se considera valioso, a 

tecnologia é uma subclasse dos sistemas técnicos, cujo desenho e uso estão baseados em 

conhecimentos e métodos científicos e em sistemas de valores e procedimentos de 

avaliação que se podem considerar racionais.            

          Conclui-se, por meio desse ponto de vista, que a tecnologia apoia-se na técnica para 

sua aplicabilidade, mas distingue-se da mesma pela exigência da aplicação de princípios 

e conhecimentos científicos. Por isso, deve-se levar em conta que a tecnologia vai muito 

                                                           
23 Os autores deste livro defendem um conhecimento histórico compreensível e socialmente relevante. 
Para isso, fazem um cuidadoso mapeamento dos principais conceitos históricos que permeiam nosso dia 
a dia e introduzem o leitor em importantes discussões teóricas, sem se perderem, contudo, em um 
vocabulário excessivamente técnico. Os conceitos selecionados, abordados de forma dinâmica e de 
acordo com sua natureza, dividem-se em três tipos: primeiro, os conceitos históricos stricto sensu, ou 
seja, aquelas noções que só podem ser utilizadas para períodos e sociedades particulares. Em segundo 
lugar, conceitos mais abrangentes, muitas vezes, denominados categorias de análise, que podem ser 
utilizados para diferentes períodos históricos. E, por último, conceitos que funcionam como ferramentas 
para o trabalho do historiador, como Historiografia, Interdisciplinaridade e Teoria. 
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além de meros equipamentos, ela permeia toda a nossa vida, inclusive em questões não 

tangíveis. 

          Desse modo, Sancho (2001, p. 123) classifica as tecnologias em três grandes 

grupos: 

 

1) Físicas – São as inovações de instrumentais físicos, tais como: caneta 

esferográfica, livro, telefone, aparelho celular, satélites, computadores. 

 

2) Organizadoras: - São as formas de como nos relacionamos com o mundo e como 

os diversos sistemas produtivos estão organizados. 

 

3) Simbólicas – Estão relacionadas com a forma de comunicação entre as pessoas, 

desde o modo como estão estruturados os idiomas escritos e falados até como as 

pessoas se comunicam. 

 

 

          Brito & Purificação (2011, p. 33) consideram que estas tecnologias estão 

intimamente interligadas e são independentes. Ao escolhermos uma tecnologia, optamos 

por um tipo de cultura, que está relacionada com o momento social, político e econômino 

no qual estamos inseridos.   

          Já Bunge (1981, p, 35), classificou a tecnologia como o enfoque científico dos 

problemas práticos. Esse mesmo autor (1980, p. 206), aponta dois requisitos essenciais 

para que um corpo de conhecimento seja classificado como tecnologia: terá de ser 

comparável com a ciência, controlodado pelo método científico e, ser utilizado para 

controlar, transformar ou criar coisas.        

          Pinto (2005), especificamente a respeito da técnica, escreve que: 

 

A principal confusão envolvente da consciência simplista quando trata da 

técnica consiste em considerá-la uma substância, um objeto, ao qual é 

lícito atribuir efeitos, como se estivéssemos em face de uma “coisa”, e até, 

em casos de extremo desordenamento, de uma pessoa. A expressão 
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imediata desse engano encontra-se no emprego, já agora inerradicável, 

da palavra “técnica” com o valor gramatical de substantivo abstrato. Tal 

maneira de falar, embora hoje impossível de ser eliminada em razão da 

fixação vernacular, tem por origem um mal-entendido. A palavra 

“técnica” na verdade designa um adjetivo, ‘τεχνικη, e não um substantivo. 

Refere-se a um verdadeiro substantivo, a “techne”, ‘τέχνή, traduzido pelos 

latinos em sentido geral por “ars”, arte. Entretanto, aparece igualmente 

a fórmula latinizada “techna”, de uso extremamente raro, com o sentido 

de “astúcia”, “manha”, quase certamente por influência do substantivo 

“technicus”, que mais se aproxima do grego, designando o mestre de 

algum ofício artesanal. A conotação indiscutivelmente desprezível do 

segundo termo, aplicável quase sempre à escravos, proscreveu o emprego 

da tradução de “techne” por “techna”, afirmando a preferência por 

“ars”. Por motivos de caráter semântico, acabou impondo-se o adjetivo 

“técnico(a)”, revestido da categoria gramatical de substantivo, assim se 

conservando nas línguas modernas (PINTO, 2005, pp. 174-175). 

           

           Sobre a tecnologia, especificamente, Pinto (2005) esclarece que: 

 

Há sem dúvida uma ciência da técnica, enquanto fato concreto e por isso 

objeto de indagação epistemológica. Tal ciência admite ser chamada 

tecnologia. Embora não seja frequente esse modo de entender a palavra 

revela-se legítimo, por ser o que transporta o significado radical, 

primordial (PINTO, 2005, p. 220). 

 

          Santos Júnior (2007, p, 174) em concordância com Pinto (2005), infere que o 

conceito de tecnologia menos ingênuo é o de “ideologia das técnicas”. Sabe-se que, no 

entanto, na forma como é frequentemente usado, remete à noção de “ciência da técnica”.        

Assim, podemos concluir que a tecnologia resulta, de uma interação dinâmica da ciência 

e da experiência (técnica), surgindo como uma nova fonte de conhecimentos, pois, não é 

caracterizada por um “fazer por fazer” tampouco uma “prática pela prática”, mas, antes, 
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uma aplicação de técnicas apoiadas em um corpo teórico de conhecimentos 

(QUINTANILLA, 1989 cit. por BATISTA, p. 20).         

          Isto posto, consideramos que a presença da técnica e da tecnologia na sociedade é 

um fato evidente e necessário para aplicabilidade em todas as áreas que permeiam a vida 

em sociedade. Entretanto, uma análise mais atenta, entre o que seja técnica e o que seja 

tecnologia, exige uma maior abordagem e reflexão acerca de uma variada gama em que 

ela se insere e repercute. Pode-se analisá-las de diferentes pontos de vista, sejam eles 

filosóficos, antropológicos, científicos, econômicos, social, cultural, educativo, entre 

outros. Entretanto, ao longo deste trabalho, pretendemos encaminhar o trajeto que diz 

respeito às suas relações com a educação.  

 

2.2 Tecnologia na Educação 

 

          Poucas inovações tecnológicas promoveram, na sociedade, tantas mudanças em tão 

pouco tempo como as TIC, que impulsionadas desde o final do século XX pelo uso da 

rede mundial de computadores - a internet, realizam o acesso, a veiculação de 

informações e todas as demais formas de ação comunicativa em todo o mundo. Nesse 

novo contexto social, o volume de informações disponíveis e o progresso tecnológico e 

informático ocorre de maneira tão rápida que irrompe a necessidade do homem em 

responder com eficácia aos avanços com que se confronta. Esse desafio manifesta nas 

instituições educativas a necessidade e o interesse de gerir novos paradigmas, originando 

mudanças nas práticas de ensino e de aprendizagem, bem como, novas dinâmicas de 

formação. Tal fato torna a educação de hoje em um fenômeno rico de potencialidades e 

isso exige uma nova postura dos participantes de qualquer processo educativo, 

especialmente, das escolas. 

          Vinte e um anos atrás, em 1996, reforçando esta constatação no que se refere ao 

uso das tecnologias nas escolas, a comissão internacional, coordenada por Jacques Delors, 

elaborou para a UNESCO o relatório: Educação – Um Tesouro a Descobrir, que trata das 

perspectivas para Educação no século XXI 24, no qual recomenda-se que: 

                                                           
24 Considera-se, neste relatório, que as tecnologias da informação e da comunicação, ao mesmo tempo 
que colocam novos desafios aos sistemas educativos, são uma componente importante da resposta aos 
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Os sistemas educativos devem dar resposta aos múltiplos desafios da sociedade 

da informação, na perspectiva de um enriquecimento contínuo dos saberes e do 

exercício de uma cidadania adaptada às exigências do nosso tempo (DELORS, 

1996, p. 59). 

 

           Bastos (2000, p. 77) corrobora com esta ideia quando diz que a presença da 

tecnologia em todos os setores da sociedade constitui um dos argumentos que comprovam 

a necessidade de sua presença na escola e, também, na formação de um cidadão 

competente quanto ao seu instrumento técnico, mas, principalmente, no que se refere à 

interação humana e aos valores éticos. Para Moraes (2003, p. 37), essa nova realidade 

influencia não só a maneira de se trabalhar a educação, mas, inclusive a maneira de 

preparar o indivíduo para a sociedade, para o mundo do trabalho e para o aprendizado 

contínuo. 

          Assim, podemos depreender que a tecnologia é um dos principais agentes de 

transformação das sociedades atuais, sob as suas diferentes formas, com seus mais 

variados usos e, tem implicações no nosso cotidiano e nas nossas atividades. Suas 

ferramentas possibilitam ao ser humano meios para facilitar, organizar, aprimorar e 

conceber os seus modos de produção e aprendizagem com mais qualidade, rapidez e 

eficácia. A educação, como elemento integrante da sociedade e socialmente adaptada não 

poderia ficar à parte desses processos. 

          Corroboramos com as ideias de Altoé (2005), quando aponta que diante das 

transformações da sociedade, provocadas pela inserção das tecnologias, cabe também à 

educação adaptar-se à essa realidade e promover mudanças em seu paradigma. 

 

E nessa condição passou a exigir o uso de equipamentos que incorporam 

os avanços tecnológicos. Nesse momento, não se pode ignorar que a 

educação necessita promover alteração em seu paradigma. E mudanças 

de paradigma na sociedade significam mudanças de paradigma também 

                                                           
quatro pilares da educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em comum, 
aprender a ser. 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

60 
 
 

na educação e, por conseguinte, na escola. O tipo de homem necessário 

para a sociedade de hoje é diferente daquele aceito em décadas passadas 

(ALTOÉ, 2005, p. 39). 

 

          Nesse sentido, a tecnologia deve ser usada na educação como o catalisador de uma 

mudança do paradigma educacional (VALENTE, 1993, p. 42). Um paradigma que 

promove a aprendizagem ao invés do ensino, que coloca o controle do processo de 

aprendizagem nas mãos do aprendiz, e que auxilia o professor a entender que a educação 

não é somente a transferência de conhecimento, mas um processo de construção do 

conhecimento pelo aluno, como um produto do seu próprio engajamento intelectual ou 

do aluno como um todo. (NEITZEL, 2001, p. 97). 

          Esta nova dinâmica coloca novas exigências à escola, nomeadamente: processar 

grandes quantidades de informação; extrair e integrar o significado a partir de múltiplos 

meios (textos, imagens, vídeos, sons e ambientes virtuais; procurar e selecionar, dentro 

de um amplíssimo universo de informação disponível; expressar-se digitalmente, 

aprender a falar e a escrever para a tela e não por palavras ou no papel; adaptar-se a 

mudanças rápidas e violentas (De LLano in Jáuregui, s.d., pp. 2293-94). 

          Frente a todas as mudanças pedagógicas que as escolas estão se deparando, 

atualmente, todos estão tendo uma oportunidade de renovação, uma nova opção na forma 

de trabalhar os conteúdos programáticos, propiciando aos alunos, eficiência na construção 

do conhecimento, convertendo a aula em um espaço de interação, de troca de resultados, 

adaptando os dados à realidade dos educandos, substituindo a utilização única da 

linguagem como instrumento pedagógico, oferecendo uma vasta opção de novas 

tecnologias que podem ser aplicadas por professores e alunos no processo educacional 

(PROINFO, 2002). 

         Nesta mesma linha de raciocínio, Kenski (2012, p. 30), aponta que as velozes 

transformações da atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e 

aprender. Segundo a autora, nesse novo contexto social movido pelas TIC, é preciso estar 

em permanente estado de aprendizagem e de adaptação ao novo. Não existe mais a 

possibilidade de considerar a pessoa totalmente formada, independentemente do grau de 

escolarização alcançado. Além disso, múltiplas são as agências que apresentam 
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informações e conhecimentos a que se pode, por meio de suportes tecnológicos, ter acesso 

sem a obrigatoriedade de deslocamentos físicos até as instituições tradicionais de ensino 

para aprender. Escolas virtuais oferecem vários tipos de ensinamentos on-line, além de 

inúmeras possibilidades de estar informado por meio das interações com todos os tipos 

de tecnologias. É nesse contexto que a tecnologia entra na educação: pela necessidade de 

se transpor as fronteiras do educar convencional, tradicional  (BIANCONI, 2002, p. 5). 

          Para Reis (2013 cit. por  Escola, 2013, p. 128): 

 

Sendo a escola um lugar socialmente instituído onde se concretiza o 

direito à educação, as TIC, têm papel fundamental não só na educação e 

formação de todos os alunos (escola inclusiva), mas também na promoção 

de encontros entre estes e a Era Digital, cheia de constantes mudanças e 

evoluções, fruto da própria sociedade. Tendo em destaque o papel de 

relevo que as TIC assumem nos mais diversos níveis da sociedade, surge 

a necessidade de levar para o ensino a tecnologia que “invade” a vida de 

todos, aproximando a escola da realidade do dia-a-dia, até porque ela faz 

parte da sociedade (ESCOLA, 2013, p. 128). 

 

          Como pudemos constatar em nossa pesquisa para base teórica deste trabalho, a 

inserção das tecnologias no meio educacional foi, por muito tempo, caracterizada com 

respaldo em duas linhas de pensamento: a primeira vinculada à utilização dos meios pelos 

meios, a segunda, como uma “fórmula” capaz de solucionar os problemas educacionais. 

Esta última foi amplamente propagada no Brasil até meados dos anos 1980, época em que 

a tecnologia no meio educacional era percebida essencialmente como a relação entre a 

tecnologia e a educação que se concretizava em um conjunto dinâmico e aberto de 

princípios e processos de ação educativa, resultantes de aplicação do conhecimento 

científico e organizados para a solução ou encaminhamento de soluções para probelmas 

educacionais vigentes. Ainda na década de 1980, sob determinação de novas tecnologias 

de informação e comunicação (NTIC), as tecnologias de cunho educacionais foram 

utilizadas como instrumentos de apoio à interatividade com outros meios (BRITO, 2011, 

p. 39). 
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          Na opinião de Sarramona (1990), há duas razões básicas para introduzir a 

tecnologia na educação: a incorporação dos benefícios que o atuar tecnológico comporta 

e a necessidade que a mesma educação tem de preparar, mediante a correspondente 

racionalização crítica, para uma vida na qual a tecnologia impera de maneira inequívoca. 

         Poderíamos prosseguir argumentando com diversos autores sobre a importância do 

uso de ferramentas de cunho tecnológico na educação ou até mesmo sobre o conceito de 

tecnologia educativa, mas o que temos percebido é que o que se tem feito, conforme 

assinala Brito (2011, p. 39), é “dar uma nova roupagem para a conceitualização de 

tecnologia educacional”, embora o enfoque principal permaneça na utilização dos meios. 

Assim, concordamos com Niskier (1993) ao citar Napoleão, quando afirma que 

 

A tecnologia educacional, sabiamente, não se reduz à utilização de meios. 

Ela precisa necessariamente ser um instrumento mediador entre o homem 

e o mundo, o homem e a educação, servindo de mecanismo pelo qual o 

educando se apropria de um saber, redescobrindo e reconstruindo o 

conhecimento (NISKIER, 1993, p. 11). 

          

         Cabero (2001, p. 84), acrescenta que a introdução dos meios “foi o que impulsionou 

o desenvolvimento das tecnologias e sua presença nas escolas e centros de formação”. 

          É importante deixarmos claro que a introdução dos meios no contexto escolar deve 

ser entendida para muito além de uma mera incorporação física dos mesmos. Estes devem 

integrar os currículos e constituírem meios auxiliares no ensino dos conteúdos 

curriculares, aproveitando suas potencialidades da melhor maneira possível. 

 

[...] representam, aproximam, facilitam o acesso do aluno à realidade que 

se aprende, mas estes, não têm sentido nenhum por si só, a não ser pelo 

papel que se lhes concede dentro do currículo, ou seja, em relação com as 

necessidades, prioridades, objetivos, conteúdos e atividades que se 

trabalham numa determinada área (RAPOSO, 2002, p. 50). 
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          Para Brito (2011, p. 40), alguns educadores acreditam que a simples utilização 

desses meios é suficiente para garantir um “avanço” na educação. Entretanto, acreditamos 

que só o uso não basta. Se as tecnologias educacionais não forem bem utilizadas, podem 

até garantir uma novidade por algum tempo, mas não ocorre, realmente, uma melhoria 

significativa na educação. 

         Desse modo, corroboramos com Miranda (2007, p. 44), que constata que a 

investigação tem demonstrado que a estratégia de acrescentar tecnologia às atividades já 

existentes na escola e nas salas de aula, sem nada alterar nas práticas habituais de ensino, 

não produz resultados nas aprendizagens dos estudantes. 

        Na mesma linha, Ponte (2004), afirma que: 

 

As novas tecnologias podem desempenhar um papel importantíssimo, quer 

como ferramenta de trabalho, quer como meios de descoberta e de 

formação de conceitos, quer como instrumentos de resolução de 

problemas. Mas ao introduzir as TIC sem criar condições para uma 

renovação na escola, corremos o risco de ter salas de aula com toda a 

tecnologia do século XXI e alunos sentados, passivos [...]; a aprender 

como faziam no século XIX, isto é, corremos o risco de ter as “novas” 

tecnologias ao serviço das velhas pedagogias (PONTE, 2004, p. 59). 

 

         Em direção semelhante, Moran, (1995), menciona:  

 

A concepção de ensino e aprendizagem revela-se na prática de sala de 

aula e na forma como os professores e alunos utilizam os recursos 

tecnológicos disponíveis: livro didático, giz e quadro, televisão ou 

computador. A presença desse aparato tecnológico na sala de aula não 

garante mudanças na forma de ensinar a aprender. A tecnologia deve 

servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção 

de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por 

parte de alunos e professores  (MORAN, 1995, p. 26). 
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          Segundo Juan Ignácio Pozo (2004, p. 8), as tecnologias estão possibilitando novas 

formas de distribuir socialmente o conhecimento, que estamos apenas começando a 

vislumbrar, mas que seguramente tornam necessárias novas formas de alfabetização 

(literária, gráfica, informática, científica etc.). Entretanto, as dicussões sobre essas 

tecnologias como parte do processo de aprofundamento nas mudanças da sociedade e 

seus impactos educacionais ainda não têm recebido a devida atenção  (UNESCO, 2010).         

          As considerações, anteriormente evidenciadas, confirmam que a tecnologia por si 

só não proporciona uma educação de qualidade, a sua introdução nos meios educacionais 

requer uma proposta de mudança pedagógica. Como os demais autores citados, 

consideramos que os recursos tecnológicos são meios que auxiliam a aprendizagem, 

porém, é necessário saber explorar as potencialidades dessas ferramentas e repensar a 

questão da organização da escola, inclusive da preparação do professor para realizar um 

trabalho diversificado com o objetivo de promover e organizar os modos de aprendizagem 

do aluno e desenvolver a sua autonomia para tal. 

          Em linha equivalente de raciocínio, Valente, 1999 menciona que: 

 

[...] a promoção dessas mudanças pedagógicas não depende simplesmente 

da instalação dos computadores nas escolas. É necessário repensar a 

questão do espaço e do tempo da escola. A sala de aula deve deixar de ser 

o lugar das carteiras enfileiradas para se tornar um local em que 

professor e alunos possam realizar um trabalho diversificado em relação 

ao conhecimento. O papel do professor deixa de ser o de “entregador” de 

informação, para ser o de facilitador do processo de aprendizagem. O 

aluno deixa de ser passivo, de ser receptáculo das informações, para ser 

ativo aprendiz, construtor do seu conhecimento. Portanto, a educação 

deixa de ser a memorização da informação transmitida pelo professor e 

passa a ser a construção do conhecimento realizada pelo aluno de 

maneira significativa, sendo o professor, o facilitador desse processo de 

construção (VALENTE, 1999, p. 17-18). 
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          Dessa forma, podemos depreender que a inserção da tecnologia na educação, 

principalmente das TIC, pode ser uma importante ferramenta para a melhoria do processo 

de ensino/aprendizagem. Tais tecnologias podem gerar resultados positivos ou negativos, 

dependendo de como elas sejam utilizadas. Entretanto, toda a técnica nova só é utilizada 

com desenvoltura e naturalidade no fim de um longo processo de apropriação. No caso 

das TIC, esse processo envolve claramente duas facetas que seriam um erro confundir: a 

tecnológica e a pedagógica (Ponte, 2000, cit. por Soares-Leite, 2012 p. 175). 

         Nesse caso, podemos mencionar como um dos pontos mais frágeis identificados por 

diferentes pesquisadores, no que se refere às modalidades educacionais é a questão 

didático-pedagógica. Assim sendo, não basta ter acesso às novas tecnologias que possam 

ser utilizadas de maneira ordenada. Necessário é, sobretudo, saber de que forma utilizá-

las para propiciar uma melhor aprendizagem, pois como aponta Sancho (1999, p. 19), a 

história recente da educação está cheia de “promessas rompidas” de expectativas não 

cumpridas, geradas ante cada nova onda de produção tecnológica (do livro de bolso ao 

vídeo ou ao próprio computador). Outro ponto importante a ser observado é que tanto no 

Brasil como em outros países, a maioria das experiências com uso de tecnologias 

informacionais na escola estão apoiadas em uma concepção tradicional de ensino. Esse 

fato deve alertar para a importância da reflexão, sobre qual deve ser a educação a se 

oferecer aos alunos, para que a incorporação da tecnologia não seja apenas o “antigo” 

travestido de “moderno” (PCNs, BRASIL, 1998). 

          Diante de tais constatações, devemos considerar, pois, as problemáticas associadas 

ao fracasso, já apontados, na incorporação às aulas de cada uma das ferramentas 

tecnológicas utilizadas e, como podemos ajudar a planejar melhor sua integração nos 

processos de ensino/aprendizagem.  

          Dessa maneira, concordamos com Soares Leite (2012, p. 175), quando afirma que 

para a inclusão dessas tecnologias na educação, de forma positiva, é necessária a união 

de multifatores, dentre os quais, pode-se destacar como mais importantes: o domínio do 

professor sobre as tecnologias existentes e sua utilização na prática, e isso passa, 

necessariamente, por uma boa formação acadêmica; que a escola seja dotada de uma boa 

estrutura física e material, que possibilite a utilização dessas tecnologias durante as aulas; 

que haja investimento em capacitação para que o professor possa atualizar-se frente às 
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mudanças e aos avanços tecnológicos; que o professor se mantenha motivado para 

aprender e inovar em sua prática pedagógica; que os currículos escolares possam integrar 

a utilização das novas tecnologias aos blocos de conteúdos das diversas disciplinas entre 

outros.  

          Conclui-se, pois, que as tecnologias educativas vieram favorecer, contribuir e 

auxiliar o professor e o aluno no processo de ensino a aprendizagem, por meio de seus 

novos recursos de comunicação e informação, tais como: informática, TV, rádio, vídeo, 

áudio e impressos. Com isso, o educador tem mais recursos para ministração das aulas, 

tornando-as mais interessantes, prazerosas e interativas. É importante ressaltar ainda que 

os bons resultados obtidos no ensino com a utilização de ferramentas tecnológicas 

(“velhas tecnologias” ou “novas tecnologias”) dependem do uso que se faz delas, de como 

e com que finalidade estas tecnologias são postas em prática. Em vista disto, podemos 

afirmar que a tecnologia introduziu, pois, na escola, um modo de transmissão de 

conhecimentos que necessita de uma nova didática, cabendo aos investigadores e aos 

professores a árdua tarefa de a operacionalizar. 

         Sintetizadas algumas das mais relevantes definições de Tecnologia educativa, 

desenvolvemos a seguir, os momentos mais marcantes de sua evolução. 

 

2.2.1. Evolução das Tecnologias na Educação 

 

          Antes mesmo da inserção do computador e das novas tecnologias digitais na 

educação, já eram utilizados recursos que buscavam realizar a mediação entre o que se 

ensinava e a forma como se ensinava, objetivando ilustrar a palavra do professor, de modo 

que as lições se tornassem mais atraentes e significativas aos olhos do educando.                                    

          A história da educação mostra-nos que desde a sua invenção, a escola teve como 

tradição a formação feita apenas por meio da cultura oral, em que a informação era 

transmitida aos mais jovens através de histórias, fala e cânticos, em alguns casos. Método, 

inclusive, ainda muito comum na atualidade. 

          Montaigne (s.d) cit. por Haydt (1998, p. 226), faz duras críticas a esse excesso de 

verbalismo com que a escola se utilizava para difundir o conhecimento. Para esse 

estudioso, o ensino deve-se basear em experiências, que levassem o professor a observar, 
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a comparar e a refletir. Para esse fim, são necessários, além do verbalismo exagerado, a 

utilização de recursos corporais, gestuais, sonoros e visuais que evitem aulas sem 

compreensão, sem significado, mas sim, voltadas ao processo ensino-aprendizagem. 

          Comenius (1632), representante da pedagogia realista em sua obra Didática Magna, 

já nessa época, defendia que: 

 

Os sentidos, a memória e a inteligência dos estudantes deveriam ser 

estimulados pelas representações visuais, sobretudo desenhos ilustrativos 

e gravuras. (COMENIUS cit. por HAYDT, 1998, p. 227). 

 

          Compartilhando dessa mesma ideia, Haydt (1998, pp. 228 - 229) sinaliza que, em 

se tratando de educação, estudiosos como Rousseau defendiam a necessidade de partir de 

objetos sensíveis para se chegar aos intelectuais. Aponta ainda (1998, p. 228) que 

Pestalozzi, um educador comprometido com o seu trabalho e envolvido com a prática 

docente, aplicou, nas escolas que ensinava, suas ideias pedagógicas que partiam da 

percepção sensorial, aproveitando situações concretas como: a observação da natureza e 

a experiência de fatos e fenômenos para construir o conhecimento. Ideias que, mais tarde, 

foram fundamentais para o surgimento, no início do século XX, do movimento 

denominado Escola Nova. Esse movimento recomenda o uso de métodos ativos (que 

apelam para a atividade do educando), e sugere que o docente utilize todos os recursos a 

seu alcance como forma de adaptar o ensino à realidade de modo a ativar os processos 

mentais da pessoa que aprende e a estimular o seu pensamento. 

          Em termos práticos, pode-se inferir que a utilização de ferramentas tecnológicas 

em educação, desde os primeiros recursos até as atuais tecnologias digitais tem, na 

essência, duas posturas distintas e que poderão situar-se entre dois extremos: uma postura, 

que os coloca a serviço do exclusivo do professor, apoiando-o na tarefa de comunicação 

e transmissão do saber; outra, que sugere e fundamenta a importância sobretudo ao 

serviço do aluno, como organizadores e facilitadores da aprendizagem, 

independentemente de como isso possa ser entendido ou concretizado, em cada momento, 

em função da própria evolução das diferentes ciências de alguma maneira relacionadas 

com a problemática (Bouthours, 1987, cit. por Costa, 2007, p. 16). 
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          Em busca de informações sobre os principais momentos do uso dos recursos 

tecnológicos em situações educativas, pudemos constatar que vários estudiosos, como 

Fava (2016, p. 108), acenam que apenas com o surgimento da escrita e após a invenção 

da prensa, em que o texto impresso passou a armazenar e a permitir amplo acesso aos 

conhecimentos das gerações anteriores, é que se começou a utilizar de modo mais efetivo 

os recursos auxiliares como alternativa aos modos de ensinar e  de aprender. 

          Para Sancho (2006, p. 17), os precursores do uso de tecnologia nas salas de aula 

foram aqueles que se utilizavam de recursos que melhor exemplificavam suas lições, tais 

como: grandes tábuas que serviam de lousa, material para o ensino do cálculo aritmético, 

documentos cartográficos, globos, cartas, murais de astronomia e livros com iluminuras. 

Para a autora, esses meios podem ser considerados exemplos de recursos tecnológicos, 

no sentido de utilização de materiais visuais para ajudar a tornar mais concretas ideias e 

conceitos abstratos. 

          Nessa perspectiva, Kenski (2015), salienta que: 

 

É muito difícil aceitar que apenas o atual momento em que vivemos possa 

ser chamado de “Era tecnológica da educação”, pois, na verdade, desde 

o início da civilização, todas as Eras correspondiam a um tipo de 

tecnologia. Todas as Eras foram, portanto, cada uma a sua maneira, 

“Eras tecnológicas” (KENSKI, 2015, p. 19). 

 

          No decorrer de anos, das décadas, muitas invenções foram surgindo como, por 

exemplo, a gravação da voz humana em um fonógrafo, por Thomas Edison, a transmissão 

de imagens à distância, por Bain e Backwell, o rádio, o cinema mudo e a televisão. 

          Essas invenções, fizeram surgir um movimento crescente, principalmente 

centrados nas escolas, no sentido de utilização de materiais audiovisuais no ensino. É um 

período em que essa utlização é vista como ajuda ao trabalho do professor (visual 

instruction), podendo-se dizer que é nesse momento que emerge o audiovisual como 

campo de estudo. A investigação é ainda escassa ou muito incipiente, nomeadamente no 

que se refere à explicitação de referentes teóricos subjacentes à utilização dos materiais 

no ensino. Revela, sobretudo, preocupação com a eficácia dos meios utilizados, muito 
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embora, neste período, grande parte dos textos publicados, de cariz prático e aplicado, 

incida sobretudo na divulgação do modo como as máquinas funcionam e como devem ser 

integradas, pelos professores, em seus planos de aula (COSTA, 2007, p. 17). Só no 

decorrer do século XX, mais precisamente no período posterior à Segunda Guerra 

Mundial, é que essa temática viria a se consolidar como um novo campo de estudo e de 

investigação.   

          Com a guerra, emergiu a necessidade de preprarar os jovens para participar das 

atividades de guerra com o objetivo de assegurar a sobrevivência dos militares e aumentar 

a sua eficácia nos campos de batalha. 

          Em vista disso, foram desenvolvidos, nos Estados Unidos, programas de 

preparação e treinamento militar para os jovens, visando desenvolver um programa de 

formação que permitisse, num curto espaço de tempo, formar muitos simultaneamente. A 

eficácia demonstrada nessa preparação rápida e eficaz de grandes quantidades de 

soldados fez com que a escola se voltasse para esse modo de ensinamento. Pode-se dizer 

que foi a partir daqui que o audiovisual teve maior afirmação como campo de estudo 

privilegiado (COSTA, 2007, p.18). 

           Nessa perspectiva, Bastos, A. M. (2011) informa que: 

 

 A TE só é reconhecida como campo de estudo em 1946, quando o 

currículo de educação audiovisual é aprovado na Universidade de 

Indiana (EUA), apesar de já em 1918, os EUA terem criado centros de 

produção de meios audiovisuais, onde se fizeram as primeiras formações 

de professores com uma visão exclusivamente prática e técnica. 

(BASTOS, A. M., 2011, p. 29). 

 

          Tais programas de formação tinham como instrumentos básicos os recursos como 

o retroprojetor, as novas mídias de ilustrações, fotos e filmes, o rádio, o telefone e a 

televisão. Os resultados foram tão positivos que a produção desses materiais teve eco nas 

instiuições escolares, que passaram a adotar nas suas práticas, também, este tipo de 

recurso (Cabero, 1999, p. 19). 
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          No início, a aplicação desses programas no ensino foi feita sem a preocupação 

primeira de adequação pedagógica e formação dos professores para o seu uso, depois, 

passou-se a dar ênfase no desenvolvimento de materiais (com filmes educativos a 

ganharem destaque especial) e na preparação dos especialistas, incluindo professores, 

para a elaboração de materiais de apoio à transmissão de conteúdos escolares. 

 

 Tratava-se de uma Tecnologia para o Ensino em que “as técnicas 

audiovisuais” creditam o seu valor por uma apresentação massiva de 

informação icônica (fixa e móvel) e os aparelhos consideram-se uma 

ajuda ao ensino que facilitam e ampliam os processos de instrução. 

(BLANCO & SILVA, 1989 p. 43). 

 

           É importante evidenciarmos que, desde a década de 1950, teóricos já chamavam a 

atenção para o fato de que os meios de informação e comunicação constituíam uma 

espécie de “escola fora da escola”, onde os indivíduos estariam motivados a conhecer 

conteúdos diferentes dos apresentados em uma escola convencional. Estudos conduzidos 

na área da psicologia sobre retenção de informação concluem que, em circunstâncias 

iguais, retém-se mais informação quando os materiais contemplam, de modo 

concomitante, mais de um princípio de estimulação (visual associada à auditiva, por 

exemplo). Inicia- se, pois, nesse momento, a análise do efeito da tecnologia sobre a 

sociedade e a educação. Pensando nesses impactos, Friedmann e Pocher (1977, apud 

Belloni, 2005, p. 54) apontam que as tecnologias são mais do que meras ferramentas a 

serviço do ser humano, elas modificam o próprio ser, inferindo seu modo de perceber o 

mundo, de se expressar sobre ele e pois, transformá- lo. 

          Outro importante momento para o desenvolvimento das tecnologias na educação, 

ocorreu no período pós-guerra, em que Skinner passa a desenvolver trabalhos no domínio 

do ensino programado. Na linha dos trabalhos de Pressey e das máquinas de ensinar 

(Pressey, 1926), Skinner desloca a ênfase até aí dominante na atividade do professor para 

o comportamento do aluno e, em especial, para o reforço desse comportamento. É com a 

aplicação de um conjunto estruturado de conhecimentos à planificação do ato educativo 

que começa a desenhar-se, também, à distinção entre as duas principais concepções de 
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tecnologia educativa que chegaram até nossos dias: uma, mais ampla, designada 

“Tecnologia da Educação”; outra, de âmbito mais restrito e mais intimamente vinculada 

à aplicação propriamente dita de meios audiovisuais nos processos didáticos (La Orden, 

1998, apud Costa 2012, p. 19). 

          Vieira (2011, p. 2) esclarece-nos que a década de 1950 foi próspera no 

desenvolvimento de teorias e tecnologias instrucionais. Benjamin Bloon desenvolveu 

teorias municiando professores com meios para transmitir, eficazmente, conteúdos 

instrucionais. E, impulsionado pelos estudos do psicólogo Skinner, foram construídas e 

testadas diversas “máquinas de ensino”, cujo uso se baseava na ideia da aprendizagem 

individualizada e no reforço (positivo ou negativo) imediatamente após o acerto ou erro 

em forma de sons, de progresso nas lições ou de estímulos visuais. 

          Para Peralta (2007, p. 19), o período de grande expansão das tecnologias ocorre 

entre 1958 e 1970,  após o lançamento do primeiro satélite, pela estão URSS, em que os 

Estados Unidos da América se viram ultrapassados pelo seu principal inimigo, passam a 

fazer um esforço sem precedentes e disponibilizam grandes financiamentos para a 

produção de conteúdos (curriculum packages) que permitissem melhorar o ensino, 

principalmente, nas áreas de Ciências, Matemática e Línguas Estrangeiras. Iniciativas que 

permitiram equipar escolas e universidades com os mais modernos materiais audiovisuais 

da época. Acreditava-se, pois, que quanto mais materiais audiovisuais se utilizasse, 

melhor seria (Eraut, 1989, p. 10). 

          Do ponto de vista das metodologias utilizadas,  pode-se constatar aqueles, os quais, 

além do livro impresso, do quadro negro e do giz, conseguiam levar o retroprojetor, a TV 

e o DVD para o espaço educacional foram os impulsionadores do uso mais frequente das 

tecnologias no meio educativo. Mesmo considerado um avanço, em muitos casos, a 

utilização didática desses recursos deixava o aluno em atitude passiva, ou seja, ele ficava 

à disposição das condições criadas pelo professor, que, na maioria das vezes, não o tirava 

da passividade perante as imagens (Brito e Purificação, 2011, p. 83). 

          Ainda assim, devemos considerar esse período assinalado como de grande 

importância no que se refere à evolução das ferramentas tecnológicas e ao seu uso no 

meio educacional. 
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Para Sancho (2001): 

 

Devemos considerar como ideal um ensino usando diversos meios, um 

ensino no qual todos os meios deveriam ter oportunidade, desde os mais 

modestos até os mais elaborados: desde o quadro, os mapas e as 

transparências de retroprojetor até as antenas de satélite de televisão. Ali 

deveriam ter oportunidade também todas as linguagens: desde a palavra 

falada e escrita até as imagens e sons, passando pelas linguagens 

matemáticas, gestuais e simbólicas (SANCHO, 2001. p. 136). 

 

          O modelo de instrução programada por computador, ou CAI (Computer Assisted 

Instruction), teve grande desenvolvimento a partir dos anos 1960, com o investimento de 

empresas norte-americanas, como a IBM, e de universidades como Stanford e a 

Universidade de Illinois 25.  Acreditava-se que o uso dos computadores fosse revolucionar 

a educação. Naquele momento, os esforços afluíam para a conversão dos conteúdos das 

aulas em softwares. Com o tempo, os computadores foram sendo incorporados de 

diferentes maneiras pelos professores e pelas instituições de ensino, e isso originou novas 

propostas, segundo novas abordagens de uso, e não apenas instrução programada, tais 

como: uso do computador para auxiliar na resolução de problemas, para a produção de 

textos, para a manipulação da base de dados e para o controle de processos em tempo real 

(Valente & Almeida, 1997 apud Vieira, 2011, p. 4). Assim, pode-se concluir que foi 

recontextualizada a utilização dos computadores na educação, passando de “máquina de 

ensinar” para “ferramenta educacional”, de uma abordagem instrucionista para uma 

abordagem construcionista. 

           

 

 

                                                           
25 Esta última, em parceria com uma fábrica de computadores, desenvolveu o sistema Plato, que consistia 
em um computador de grande porte que chegou a armazenar e a distribuir cerca de 8 mil horas de 
materiais instrucionais por meio de 950 terminais de computadores distribuídos em 140 locais. O Plato 
caracteriza uma das principais etapas da história da utilização de computadores na educação (Leigh, 1998, 
p. 72). 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

73 
 
 

          De acordo com Moran (2000): 

 

Cada vez mais poderoso em recursos, velocidade, programas e 

comunicação, o computador nos permite pesquisar, simular situações, 

testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares, 

ideias. Produzir novos textos, avaliações, experiências. As possibilidades 

vão desde seguir algo pronto (tutorial), apoiar-se em algo semidesenhado 

para complementá-lo até criar algo diferente, sozinho ou com outros. 

(MORAN, 2000, p. 44). 

 

          Schramm (1963 apud Bastos, A. M., 2011), apresenta quatro períodos históricos 

para descrever a evolução das tecnologias no meio educativo: medieval, caracterizado 

pela utilização do giz e quadro negro, modelos e mapas; renascimento, introdução dos 

livros; primeira revolução industrial, introdução da fotografia, diapositivos26, 

transparências, películas mudas e sonoras, gravações, rádio e TV; segunda revolução 

industrial, integração das gravações magnetofónicas, laboratório de idiomas, ensino 

programado, máquinas de ensinar e Escola Mediatizada.  

          Navarro Higueras (1973 apud Bastos, A. M., 2011) também define quatro períodos: 

pré-tecnológico, em que se utilizavam os manuais escolares, os mapas, as lâminas e os 

modelos artísticos; primeira geração, caraterizada pela introdução dos meios 

audiovisuais, como o cinema, o rádio ou o projetor de diapositivos; segunda geração, 

com a incorporação das máquinas de ensinar; terceira geração com a introdução da 

cibernética. 

          A internet que, em seus primórdios, não era como a conhecemos hoje, foi 

desenvolvida em 1969 com o objetivo de auxiliar os militares dos EUA, durante o período 

conhecido como “guerra fria”, na comunicação entre as bases militares dos mesmos. Com 

o fim desse período, o sistema de comunicação tornou-se desnecessário aos militares que 

decidiram tornar acessível ao público essa invenção. Foi a partir de 1971 que professores 

e universitários dos EUA passaram a fazer uso dessa tecnologia para troca de mensagens 

                                                           
26 Fotografia. Imagem positiva em película transparente, para visão direta ou projeção. 
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e reflexões. E, por fim, na década de 1990 dá-se a disseminação e popularização da rede 

de internet, que gradativamente vem evoluindo até os dias atuais (Piva Júnior, 2013, p. 

26). 

        A despeito disso, Kalinke (1999) afirma que: 

 

 Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos 

os ramos do conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e 

estão a nossa disposição com uma velocidade nunca antes imaginada. A 

internet, os canais de televisão à cabo e aberta, os recursos de multimídia 

estão presentes e disponíveis na sociedade. Em contrapartida, a realidade 

mundial faz com que nossos alunos estejam cada vez mais informados, 

atualizados, e participantes deste mundo globalizado (1999, p. 15). 

 

          Para Gabriel (2013, p. 108), toda a agilidade que a internet proporciona à 

comunicação, alavancada pela desseminação da banda larga no século XXI e a invenção 

de aparelhos móveis, fez com que ficasse mais fácil levar conteúdos a qualquer lugar e 

em qualquer momento, por meio da conexão. Esse se tornou o meio mais utilizado e eficaz 

na transmissão de conteúdos cada vez mais interativos. Conforme os smartphones se 

popularizam entre os estudantes desde as mais tenras idades, mais esse processo se 

acentua. Ao mesmo tempo, a internet traz interatividade entre as pessoas conectadas, 

permitindo trocas de experiências e discussões centradas no interesse do estudante, que 

detém em suas mãos o instrumento que o habilita para tanto. Assim, os estudantes 

resgatam para si o foco da aprendizagem por meio das tecnologias digitais. 

          Podemos inferir, desse modo, que a internet oportuniza desenvolver a própria 

aprendizagem baseada na construção do conhecimento e compartilhando as suas 

descobertas.  

          Atualmente, a tecnologia evoluiu tanto que o telefone celular que antes só tinha a 

função de comunicação oral, hoje é usado para enviar mensagens eletrônicas, fazer fotos, 

gravar lembretes, filmar, ouvir músicas, orientar rotas por meio de função GPS27, 

                                                           
27 GPS é a sigla para Global Positioning System, que em português significa “Sistema de Posicionamento 
Global”, e consiste numa tecnologia de localização por satélite. 
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interação por videoconferências e instalação de jogos e demais aplicativos que permitem 

ler um livro e até mesmo podem ser usados com a função de um computador de mão. 

          Para Fagundes (2010): 

 

Essas tecnologias analógicas serviram como próteses: expandiram os 

poderes mecânicos e sensoriais do ser humano, sua percepção e memória. 

Mas as tecnologias digitais servem para expandir seus poderes cognitivos. 

Elas podem ser usadas para empoderar percepções da memória, mas 

também para libertar seu pensamento no uso e na construção da 

criatividade, do virtual, na ampliação e no desenvolvimento do juizo 

lógico da consciência (FAGUNDES, 2010, p. 41). 

 

          Esse cenário tem impulsionado o surgimento de novas possibilidades educacionais 

tanto na modalidade presencial física quanto na modalidade à distância. Aos poucos, 

começam a ser identificadas mudanças no paradigma do ensino e de aprendizagem, 

principalmente, no que diz respeito ao e-learning28  e, mais recentemente, ao m-learning29 

e ao u-learning 30. 

           

 

 

 

 

 

                                                           
28 E-learning - aprendizagem mediada por computadores, ou seja, trabalha-se basicamente com 
ambientes de aprendizagem acessíveis por rede de computadores. 
29 M-learning - aprendizagem móvel. Utiliza-se  de dispositivos móveis sem fio para promover a 
comunicação e a interação on line entre sujeitos e, destes, com o seu contexto. 
30 U-learning - aprendizagem ubíqua - aquilo que está ou pode estar em toda parte, ao mesmo tempo. 
Faz uso de ambientes de aprendizagem que utilizam diferentes tipos de “objetos funcionais” a qualquer 
momento, e em qualquer lugar, por meio de conexões de rede sem fio. Com isso, pode-se ter aparelhos 
de comunicação sem fio e, ainda, identificação por radiofrequência (RFID, do inglês Radio Frequency 
Identification) capazes de detectar os usuários e fornecer-lhes informações sobre o ambiente de forma 
personalizada. Um ambiente u -learning, portanto, integra a computação, a comunicação e os dispositivos 
com sensores incorporados à vida diária, a fim de possibilitar que a aprendizagem se torne ainda mais 
imersiva (Liu e Hwang, 2009). 
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 A figura a seguir auxilia na visualização de elementos importantes que constituem cada 

uma das modalidades. 

Figura 2  - E- learning, m-learning, u-learning.   

 

Fonte: Adaptado de Liu e Hwang (2009). 

 

          Assim, como mostra a figura, enquanto no e-learning trabalhamos basicamente com 

ambientes de aprendizagens acessíveis por redes de computadores, no m-learning 

utilizamos dispositivos móveis sem fio para promover a comunicação e a interação on-

line entre sujeitos e destes com o seu contexto. No u-learning , é possível, além disso, 

fazer uso de ambientes de aprendizagem que utilizam diferentes tipos de “objetos 

funcionais” a qualquer momento, e em qualquer lugar, por meio de conexões de rede sem 

fio (Liu e Hwang, 2009, apud Saccol et al., p. 2).  

          No âmbito desse conceito, também a ganhar força uma nova tendência no uso de 

tecnologias na educação, denominada “Bring Your Own Device (BYOD)”, isto é, cada 

um traz o seu próprio dispositivo. O BYOD está diretamente ligado a uma das 

determinantes tendências para um novo modelo de educação: a mobilidade. O programa 

é considerado como um dos principais movimentos com impacto na educação nos 

próximos anos (Johnson et al., 2012, apud Carvalho 2012, p. 129). Esse conceito tem sido 

posto em prática por algumas instituições de ensino como forma de oportunizar aos alunos 
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a possibilidade de levarem para a escola os seus próprios equipamentos tecnológicos 

permitindo alcançar o tão sonhado nível de penetração  da tecnologia na educação – um 

computador por aluno (CARVALHO, 2012, p. 129). 

          Para Alan (2015, p. 91), Diante dessa realidade, os professores precisam criar 

espaços de aprendizagem ancorados naquilo que os especialistas chamam de ensino 

híbrido (Blended Learning) – modalidade de educação que consiste em integrar 

atividades presenciais, com atividades online,  realizadas dentro ou fora da escola. 

          A Universidade de Phoenix, nos Estados Unidos, divulgou em 2013 um infográfico 

para mostrar o rápido crescimento das tecnologias na sala de aula, em que se destacam os  

filmstrips,  a máquina de ensino de B. F. Skinner, retroprojetor, programas de TV 

educativos, scantron  e, até mesmo os primeiros computadores pessoais. 

          A profusão da internet fez com que surgissem novas possibilidades de uso 

tecnológico na educação, tais como: quadros interativos, Youtube, smartphones e tablets, 

Apps interativos, wi-fi nas salas de aula. Autores como (Gabriel, 2013, p. 38) projetam 

para a partir de 2020, novas ferramentas que poderão chegar às salas de aula, assim como: 

tecnologias de aprendizagem colaborativas, impressoras 3D e robôs educativos (já em 

fase de testes no Japão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

78 
 
 

Quadro 4 - Phoenix University. A evolução da tecnologia na sala de aula.

 

Fonte: Adaptado de Phoenix University. 
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          Outro importante recurso em muitos aspectos da vida: educação, emprego, 

governo, comércio, saúde, recreação e muito mais, é a “www” ou, simplesmente Web, 

serviço criado, em 1991, por Tim Berners-Lee, para facilitar o uso da internet. O termo é 

erroneamente usado como sinônimo de Internet, no entanto, são elementos distintos. A 

Internet se refere à infraestrutura de rede e a Web é a denominação de um dos serviços 

que utiliza a rede (PENG; TSOU, 2003, p. 329). 

          A complexidade de uso da rede, até então, restringia sua utilização às 

universidades, agências de pesquisa e instituições governamentais. Berners-Lee 

desenvolveu o primeiro servidor e o primeiro navegador da web, baseados em: Hypertext 

Transfer Protocol (HTTP), Hypertext Markup Language (HTML) e Uniform Resource 

Locator (URL), denominando-os de World Wide Web, ou simplesmente Web - um 

serviço de acesso à rede Internet. É uma grande coleção de documentos hipermídia 

interligados por hipertextos. É um sistema distribuído de informações que utiliza o 

protocolo HTTP (FU; SUN, 2011, p. 296). 

          A divisão da Web em Eras, por meio da nomenclatura Web 1.0 (2.0, 3.0, x.0...) 

busca explicar o processo de evolução da difusão da informação na Internet. Essa 

evolução mostra como o conteúdo é produzido e assimilado desde a década de 1991, em 

que a informação era difundida e não havia uma resposta do usuário àquele conteúdo, 

seja por falta de tecnologia, seja pelo foco das empresas, portais de notícias etc. 

          Atualmente, a Web é definida em três momentos: Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0. 

          A Web 1.0 é a web inicial, pode ser definida como a primeira fase da Web que se 

estende, principalmente, durante a década de 1990. Predominavam sites de conteúdo 

estático com pouca interatividade dos internautas e diversos diretórios de links, ou seja, 

um sistema de documentos de hipertexto interligados, acessados via internet em que um 

pequeno número de escritores criava páginas da web para um grande número de leitores. 

Como resultado, as pessoas poderiam obter informações indo diretamente para a fonte. 

          De acordo com Berners-Lee, essa primeira implementação da Web poderia ser 

considerada somente “Web de leitura”. Em outras palavras, a web inicial permitiu a busca 

de informações e sua leitura de modo estático, sem nenhum tipo de interação do usuário 

(GETTING, 2007, p. 3). 
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          O termo Web 2.0 surgiu, pela primeira vez, em outubro de 2004, durante uma 

“conferência de ideias”, entre a O’Reilly Media e a Media Live International, ambas 

empresas produtoras de eventos, conferências e conteúdos relacionados, principalmente, 

às tecnologias da informação.  

          A Web 2.0, com sua capacidade de inserir conteúdos e interagir com outros 

usuários da Web mudou draticamente a forma como os usuário utilizam a internet em um 

curto espaço de tempo, seja pela interatividade ou pelas diversas plataformas de serviços 

e facilidades oferecidas. Também chamada de Web participativa, ou a Web “read and 

write” – escrita partilhada. se nos atermos ao método de descrição do site de Berners-Lee.  

Foi a revolução dos weblogs (blogs), chats, das mídias sociais colaborativas, das redes 

sociais e do conteúdo produzido pelos próprios internautas, wikis, Podcasts, feeds RSS e 

os serviços on-line como o eBay e Gmail que ofereceram melhorias em relação aos sites 

que permitiam apenas leitura. 

          Segundo o precursor do termo e chefe executivo da O’Reilly Media, Tim O’Reilly, 

em seu artigo “What is Web 2.0” de setembro de 2005, o estouro da “Bolha da Internet” 

(Dot-com Bubble2) 31 em 2001 – em que muitas empresas virtuais quebraram e algumas 

mais tradicionais se fixaram no mercado – marcou um “ponto de virada” na Web. Para 

O’Reilly, apesar de muitos gurus terem concluído que este fato supersaturou ou paralisou 

a rede, a Internet se tornou ainda mais importante, pois novas aplicações e sites 

começaram a surgir com surpreendente regularidade (BRESSAN, 2007, p. 2). 

          Web 3.0 é o momento da web que estamos vivendo em 2016. Trata-se de um termo 

que foi cunhado para descrever a evolução do uso e interação da Web que inclui a sua 

transformação em um banco de dados. Em linhas gerais, pode ser definida como Web 

semântica – que passa a dar sentido aos dados, ou seja, sistemas que conseguirão não só 

apresentar o dado ou informação, mas dar contexto a esse dado. 

          Para Tim Berners-Lee a Web 3.0 seria algo parecido com  “read-write-execute” em 

outras palavras, criação de conteúdos e serviços de alta qualidade por indivíduos 

                                                           
31 “Dot-com bubble” foi o fenômeno de supervalorização das empresas ponto-com e de suas ações, 
ocorrido entre os anos de 1995 e 2000. Nesse período, a Internet se tornou alvo de investimentos 
abundantes por parte de centenas de pessoas físicas ou jurídicas; o que intensificou o comércio online [e-
commerce] (BRESSAN, Renato T. 2007, p. 2). 
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talentosos que usam tecnologias da web 2.0 como uma plataforma habilitadora 

(SHIVALINGAIAH, 2008, p. 502). 

          A Web 3.0 serve-se de software que vai aprendendo com o conteúdo que apanha 

da Internet, faz a análise da popularidade desse conteúdo e chega a conclusões, em vez 

de ter pessoas a refinar os termos de pesquisa, é capaz de fazê-lo sozinha, aproximando-

se do mundo da inteligência artificial. É nesse contexto que entra em cena o Big Data – 

ramo da tecnologia que busca extrair inteligência da grande massa de dados que circula 

dentro e fora da rede (ALLAN, 2015, p. 34).  

                    O quadro a seguir ajudar a diferenciar cada um dos momentos da Web 

citados. 

       Quadro 5 - Comparativo Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0 

Dados Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Ano 1996 2006 2016 

Definição Web Inicial. Web Social. Web Semântica. 

Criador Tim Berners-Lee. Tim O’Reilly. Tim Berners-Lee. 

Modo Leitura. Leitura e Escrita 

Partilhada. 

Leitura, Escrita Partilhada e 

Interação. 

Estado Estático. Dinâmico. Imersivo. 

Relação Informação 

Conectada. 

Pessoas Conectadas. Conhecimento Conectado. 

Interação Hipertexto CGI 

Web Básica. 

Comunidade Web – 

Conectando Pessoas. 

Web Semântica (para 

máquinas). 

Conteúdo Textos, Gráficos, 

Enciclopédia 

Britannica on-line. 

Wikis, Vídeos, Blogs,  

Flickr, Redes Sociais, 

PodCasts, Wikipédia, 

Youtube,   Publicações 

pessoais 2D, My Space. 

Portais 3D, Waze, 

Representação/Avatar, 

Ambiente Virtual, Google 

Maps, Facebook, My 

Yahoo, aplicativos de 

aparelhos móveis. 

Publicação 

de conteúdo 

Empresas publicam 

conteúdo e pessoas 

consomem. 

Pessoas publicam 

conteúdo que outras 

pessoas podem 

consumir. 

Pessoas constróem 

aplicativos com os quais 

outras pessoas podem 

interagir. 

Fonte: Elaboração própria. 
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          Para Fava (2016, p. 227), a verdadeira revolução da Web não se espelha em 

oferecer mais e maior variedade de dados e informações, mas facultar a oportunidade para 

que alguma pessoa possa criar suas próprias coisas e ofertá-las a outros indivíduos.            

          Para esse autor, essa revolução da web, aliada ao desenvolvimento Internet, das 

TIC e o surgimento de acessíveis hardwares e mobile equipament decretaram mais uma 

revolução: a Industrialização do movimento Maker – uma extensão da cultura de it 

yourself ou simplesmente “Pedagogia do Fazer” (Maker Pedagogy, em inglês). Essa 

cultura está baseada na concepção de que pessoas comuns podem construir, consertar, 

modificar e fabricar em suas oficinas, garagens, porões e escolas, diversificados tipos de 

projetos e objetos com suas próprias mãos. 

          De acordo com Allan (2015, p. 96), com o “movimento maker”, não é obrigatório 

estar em uma aula específica no laboratório de ciências, entre tubos de ensaio e 

microscópios, para “brincar” de cientista. Basta que o aluno seja autorizado a usar o 

próprio smartphone onde quer que esteja, ou seu computador em casa, para embarcar em 

uma aprendizagem mais lúcida e eficaz.  

          Para que ideias e projetos que nascem no meio acadêmico transformem-se em 

inovações reais, têm-se implantado, nestes espaços, os espaços intitulados FabLabs32.  

          Com passos pequenos, mais promissores, a cultura maker está chegando às escolas 

brasileiras. Por enquanto, as iniciativas são feitas em colégios privados de alto padrão ou 

lideradas por professores de instituições públicas interessados no assunto. Para trabalhar 

o assunto em sala de aula, colégios privados firmaram parceria com o MIT 

(Massachusetts Institute of Technology). Um aluno estrangeiro da universidade 

americana vem, todo mês, dar aulas de cultura maker e inovação social.  

          Como se pode notar, o uso das tecnologias nos ambientes de ensino sofreu grande 

impulso e, em poucos anos, assistiu-se à multiplicação de projetos, nos diversos 

                                                           
32 Estes espaços são equipados com impressoras 3D, Macbooks com grandes monitores, cortadoras a 
laser, cortadoras de vinil, fresadoras, equipamentos de robótica e ferramentas manuais como serrote, 
martelos, pedaços de madeira e de plástico. A inspiração desses espaços originou-se no Massachussetts 
Institute of Tecnology (MIT) localizado em Cambridge, área metropolitana de Boston, nos Estados Unidos 
da América, que em 2001, criou e disponibilizou laboratórios interdisciplinares de pesquisa e inovação 
para oportunizar a fabricação de protótipos de praticamente quaisquer objetos, peças e utensílios (FAVA, 
2016, p. 228). 
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seguimentos educacionais, relacionados à utilização das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) em atividades escolares. 

          Pode-se, ainda, afirmar que as tecnologias da informação e comunicação, ou as 

novas tecnologias da informação e comunicação, como conhecemos hoje são o resultado 

da fusão de três vertentes: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. 

Com a evolução dos dispositivos móveis como telefones celulares e tablets, ligados à 

Internet de banda larga, é possível, em tempo real, e em qualquer lugar acessar qualquer 

conteúdo disponibilizado na rede. A partir disso, surge nova urgência da escola para se 

reinventar. 

 

2.2.2. Breve Histórico da Evolução da Tecnologia Educativa no Brasil 

 

          No Brasil, políticas públicas foram elaboradas para a implantação e implementação 

de programas e projetos com o objetivo de possibilitar o aceso e uso de recursos 

tecnológicos para enfrentar desafios de inclusão digital. Para isso, segundo Barbosa 

Moura & Barbosa (2004, p. 73), os países buscam alternativas viáveis para implantar uma 

infraestrutura de redes de informação e de comunicação para viabilizar a acessibilidade 

imprescindível para o progresso social e econômico da sociedade.           

          Tajra (2000 p. 37), aponta que, no Brasil, as discussões mais sistematizadas sobre 

o papel da tecnologia no interior das instituições e seu uso só se iniciou a partir da década 

de 1960. Naquele momento, tais discussões eram fundamentadas no tecnicismo. A partir 

dos anos 70, do século XX, a tecnologia na educação foi redirecionada para o estudo do 

ensino como processo tecnológico, passando a ter duas versões: restrita (limitando-se à 

utilização dos equipamentos) e ampla (conjunto de procedimentos, princípios e lógicas 

para atender aos problemas da educação). 

          Conforme assinala Moraes (1993, p. 47), a informática educativa no Brasil tem suas 

raízes históricas plantadas na década de 1970, quando pela primeira vez, em 1971, se 

discutiu o uso de computadores para o Ensino de Física, em seminário produzido pela 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com a participação de um especialista da 

Universidade de Dartmouth, dos EUA. Em 1973, algumas experiências com o uso de 

computadores começaram a ser desenvolvidas em outras universidades. Na Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), os computadores passaram a ser utilizados como 

recurso auxiliar do professor para o ensino e avaliações de simulações em Química, e na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) os computadores tornaram-se 

ferramentas para softwares educativos.  

          Ainda na década de 1970, destacam-se experiências do Laboratório de Estudos 

Cognitivos do Instituto de Psicologia (LEC) da UFRGS, apoiados nas teorias de Piaget e 

Papert, com crianças com dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e cálculo 

(Moraes, 1993; Fagundes & Basso, 2005; Fagundes, 2006, cit. por Lopes, 2007, p. 2). 

          Em 1975, a Universidade de Campinas (Unicamp) iniciou uma cooperação técnica 

com o Media Lab do Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) para investigar o uso 

de computadores com linguagem LOGO na Educação Infantil (Valente, 1999, cit. por 

Lopes, 2007, p. 2). 

        Nessa época, houve uma tendência a imaginar que as tecnologias iriam solucionar 

os problemas educacionais, podendo chegar inclusive a substituir os próprios professores. 

No entanto, com o passar do tempo percebeu-se a possibilidade de utilizar esses 

instrumentos para sistematizar os processos e a organização educacional e uma 

reestruturação do papel do professor. 

          Somente no início dos anos 80, é que o governo brasileiro começou a esboçar 

projetos no campo da Tecnologia Educacional, influenciado pelo clima de exigência de 

abertura política e democrática. Moraes (1993, p. 61) comenta que, no início dessa 

década, foram realizados seminários, pelas Associação Brasileira de Tecnologia (ABT), 

para debater ideias de como implantar projetos-piloto sobre o uso de computadores para 

ensino e aprendizagens nas universidades que deram origem, em 1984, ao projeto 

Educom, que tinha como finalidade levar computadores às escolas públicas brasileiras e 

seu principal objetivo era criar centros de pesquisa sobre informática para a formação de 

profissionais, utilizando-se, então do software LOGO (Chaves, 2005, p. 37). Essa foi uma 

iniciativa conjunta do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPQ), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e Secretaria Especial de 

Informática da Presidência da República (SEI/PR), voltada para a criação de núcleos 

interdisciplinares de pesquisa e formação de Recursos Humanos nas Universidades 

Federais do Rio Grande do Sul (UFRGS), do Rio de Janeiro (UFRJ), Pernambuco 
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(UFPE), Minas Gerais (UFMG) e, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

Apesar de dificuldades financeiras, este projeto foi o marco principal do processo de 

geração de base científica e formulação da política nacional de informática educativa. Os 

resultados do Projeto Educon fizeram com que o MEC criasse em 1986, o programa de 

ação imediata em Informática na Educação de 1º e 2º graus, destinado a capacitar 

professores (Projeto Formar) e implantar infraestruturas de suporte nas secretarias 

estaduais de educação (Centros de Informática Aplicada à Educação de 1º e 2º graus – 

CIEDs), nas escolas técnicas federais (Centro de Informática na Educação Tecnológica – 

CIET) e nas universidades (Centro de Informática na Educação Superior – CIES). 

          Foram implantados em vários Estados da Federação 17 CIEDs (1988-89), nos 

quais, grupos interdisciplinares de educadores, técnicos e especialistas trabalhavam com 

programas computacionais de uso aplicativo de informática educativa. Esses centros 

atendiam a alunos e professores de 1º e 2º graus, à comunidade em geral e foram 

irradiadores e multiplicadores da telemática na rede pública de ensino. 

          A Organização dos Estados Americanos – OEA, em 1998, convidou o MEC para 

avaliar o projeto de Informática Aplicada à Educação Básica do México. Isso fez com 

que o MEC e a OEA formulassem um projeto multinacional de cooperação técnica e 

financeira integrado por oito países americanos, que vigorou entre 1990 e 1995 (Tarja, 

2000, p. 42). 

          A sólida base teórica sobre informática educativa no Brasil, existente em 1989, 

possibilitou ao MEC instituir por meio da Portaria Ministerial nº 549/89, o Programa 

Nacional de Informática na Educação – PRONINFE, com o objetivo de “desenvolver a 

informática educativa no Brasil, através de atividades e projetos 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”. 

          De acordo com Chaves (2005, p. 38), o PRONINFE, apesar de dificuldades 

orçamentárias gerou, em dez anos, uma cultura nacional de informática educativa 

centrada na realidade da escola pública. Esse programa constituiu o principal referencial 

das ações atualmente planejadas pelo MEC: correspondeu, praticamente a uma fase piloto 
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que durou mais de uma década, mas esse projeto não pôde atingir tudo o que propôs por 

dificuldades financeiras. 

          Em 1997, o MEC criou, por meio da Portaria nº 522/MEC de 9 de abril do referido 

ano, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) para promover o uso das 

TIC na rede pública de ensinos Fundamental e Médio, como ferramenta de 

enriquecimento pedagógico. O art. 1º apresenta a finalidade do programa: disseminar o 

uso pedagógico das tecnologias de informática e telecomunicações nas escolas públicas 

de ensino fundamental e médio pertencentes à rede estadual e municipal (Brasil, 1997, p. 

1). 

          Nos últimos anos, o Proinfo deu ênfase à implementação de laboratórios de 

informática em escolas de Ensino Fundamental de áreas rurais e urbanas que ainda não 

dispõem deste tipo de infraestrutura. Compreende também ações de apoio à formação a 

distância de professores por meio do e-Proinfo. 

          Em 2007, o governo brasileiro criou, como parte do Plano de Desenvolvimento em 

Educação (PDE), um projeto denominado Um Computador por Aluno (UCA), cujo 

objetivo era distribuir um computador móvel para estudantes de escolas públicas. Na 

primeira fase foram conduzidos cinco experimentos com diferentes modelos de laptops 

(Câmara dos deputados, 2008, apud Lopes, 2007, p. 32). 

         Atualmente, o Governo Federal continua com os programas listados, e ainda fundou 

o NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional), em parceria com estados, municípios 

criando Laboratórios de Informática (LI) na maioria das escolas. 

         O Governo lançou, em 2010, um projeto denominado TIC Educação que busca 

pesquisar e avaliar a infraestrutura e o uso das TIC em escolas públicas e privadas de 

áreas urbanas, e a apropriação dessas nos processos educacionais. O levantamento é feito 

junto a alunos, professores de português e matemática do Ensino Fundamental e Médio, 

coordenadores pedagógicos e diretores. A pesquisa é realizada a cada dois anos e tem por 

objetivo avaliar e analisar projetos paralelos aos dos disponibilizados pelos órgãos 

governamentais, os quais se tornaram referência em uso de feramentas tecnológicas na 

educação e muito têm contribuído para o desenvolvimento tecnológico educacional em 

escola públicas e privadas. 
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         Podemos também destacar inicativas não governamentais de grande impacto no que 

se refere ao uso da TIC na educação brasileira, como a iniciativa da FIRJAN (Federação 

das indústrias do Rio de Janeiro) que, em parceria com a comunidade internacional NMC 

(New Media Consortium), entidade formada por especialistas em tecnologia educacional, 

profissionais que trabalham com novas tecnologias no campus todos os dias, visionários 

a moldar o futuro da aprendizagem em grupos de reflexão, laboratórios e centros de 

investigação. Essa parceria gerou o estudo “As perspectivas Tecnológicas para o Ensino 

Fundamental e Médio brasileiro de 2012 a 2017: uma Análise Regional do NMC Horizon 

Project”. O projeto procurou explorar as tecnologias emergentes,  prever o seu impacto 

no ensino brasileiro para o período de 2012 a 2017 e foi elaborado para ajudar os líderes 

educacionais brasileiros a respeito dos importantes desenvolvimentos em tecnologia de 

apoio para o ensino, aprendizado e pensamento criativo. Para esse estudo, foram 

considerados centenas de artigos, notícias, postagens em blogs, pesquisas e exemplos de 

projetos relevantes como parte da preparação que, ao final, definiu temas, tendências e 

desafios mais relevantes em relação às tecnologias emergentes para as escolas no Brasil. 
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3. EDUCAÇÃO 3.0 

 

 

          O conceito de Educação 3.0 surge em virtude das transformações ocorridas nas 

instituições de ensino, promovidas pelo uso inovador das TIC em ambiente escolar. O 

termo Educação 3.0 surgiu da necessidade de diferenciar as mudanças das estratégias bem 

como dos métodos de ensino tradicional e formal tendo em Jim Lengel, professor da 

Universidade  de Nova Iorque um de seus defensores mais conhecidos, mas foi usado 

pela primeira vez em 2007, pelo professor Derek Keats, da Universidade de 

Witwatersrand, de Joanesburgo (África do Sul). O professor usou a expressão para definir 

o uso e o impacto do aprendizado colaborativo e personalizado, a reutilização de 

conteúdos de aprendizado e o reconhecimento do aprendizado por meio de métodos 

formais e informais como uma visão transformadora dos processos educacionais (Allan, 

2015, p. 41). 

          Lengel, em seu livro Education 3.0: 7steps to better schools (2013, p. 3), esclarece 

que o termo Educação 3.0 diz respeito a um novo paradigma de ensino-aprendizagem que 

pressupõe, nitidamente, a existência de dois modelos anteriores ultrapassados por este 

último os quais ele nomeou de: Educação 1.0 e Educação 2.0. Afirma, ainda, que, para 

refletir sobre os caminhos que a educação deve tomar nas próximas décadas, é muito 

importante analisar a relação entre trabalho, escola e sociedade em diferentes épocas. 

 

3.1 Educação 1.0 

  

          De acordo com Lengel, (2013, p. 4-5) entre os séculos XVIII e início do século 

XX, as transformações sofridas pela sociedade ocorriam de forma muito lenta, a 

sobrevivência baseava-se nas atividades agropecuárias e, em menor escala, no comércio. 

O trabalho quase não mudava de geração para geração. Filhas faziam o mesmo trabalho 

de suas mães e de suas avós e suas mães, antes delas, com as mesmas ferramentas, 

geralmente, associadas ao artesanato, à culinária e à tecelagem. O mesmo valia para os 

filhos e pais e avôs no que dizia respeito à agricultura, caça e pesca. Grupos de trabalho 

incluíam jovens e velhos. A tecnologia para o trabalho mudava lentamente. Quando as 

ferramentas quebravam, as pessoas podiam consertá-las. Por milhares de anos, a própria 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

92 
 
 

família foi encarregada da formação dos filhos como forma de transmitir as funções 

executadas de pais para filho e de mães para as filhas, de modo que pudessem executar 

as mesmas tarefas que seus antepassados executavam há gerações. A sociedade que viveu 

esta época foi denominada Sociedade 1.0 e a educação correspondente de Educação 1.0. 

          Segundo Larroca (2015, p. 1), no decorrer do tempo, porém, parte da educação da 

maioria das crianças passou a ser delegada à escola. Essa era, no entanto, uma escola 

simples que preparava os membros daquela comunidade para continuarem executando as 

mesmas tarefas de seus ancestrais. A única diferença é que os mesmos ensinamentos 

dados pela família passaram a ser de responsabilidade das instituições de ensino. Pais e 

filhos frequentavam a mesma escola e aprendiam as mesmas coisas. As crianças eram 

preparadas para viverem no mundo ao seu redor e terem sucesso naquela vida, ou seja, 

preparava-as para trabalhar em pequenos grupos, com ferramentas manuais. Executando 

uma variedade de tarefas a cada dia. Esse modo de educar, funcionou dessa maneira, 

durante séculos e, ao longo do período citado, atendeu plenamente às expectativas 

daquela sociedade. 

          Sassaki (2016, p. 2), ressalta que para os nobres e homens da alta sociedade, havia 

um outro tipo de escola, muito parecida com a que conhecemos hoje, a quem línguas, 

cultura, geografia ou história eram considerados conhecimentos valiosos, assim como 

motivo de status. 

Nessas escolas, os mestres, graças à sua erudição eram procurados por estudantes que, 

sentados aos seus pés, numa atitude de admiração e submissão recebiam os ensinamentos. 

          De acordo com o professor e escritor Zeferino Rocha (apud Fava, 2014),  

 

a metodologia de ensino utilizada em tais escolas consistia essencialmente 

na lectio, ou seja, na leitura dos textos sagrados. Nessa leitura, eram 

ressaltados três momentos principais: primeiro o aspecto gramatical do 

texto (littera); em seguida, o texto era submetido ao trabalho de 

interpretação, onde se procurava decifrar o seu sentido (sensus). Para 

este estudo interpretativo, o mestre lançava mão de glosas e dos 

comentários das autoridades (padres e doutores da igreja). Depois, o 

mestre fazia uma confrontação dos diversos comentários, num trabalho 
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que se chamava a collatio glossarum, e que era feito com a participação 

dos alunos. Finalmente, após este trabalho de confrontação dos principais 

comentários, o mestre tirava as conclusões e formulava as chamadas 

sententiae (sentenças) (FAVA, 2014, p. 6). 

 

          Como se pode notar, havia dois tipos de escola, uma destinada a preparar crianças 

para servir a sociedade seguindo a profissão de seus antepassados e outra, destinada a 

preparar filhos de nobres para que tivessem conhecimento e cultura, o que significava sob 

um olhar mais atento, que o mundo não mudava; as ferramentas eram as mesmas, as 

necessidades, também. Cada indivíduo ocupava uma posição fixa no mundo e tinha uma 

visão bastante estreita da realidade. A educação não tinha a função de diminuir abismos 

sociais, pelo contrário, os exaltava. 

 

3.2 Educação 2.0 

       

          A Educação 2.0 surge, segundo Lengel (2013, p. 5-9) ainda, no século XX, num 

momento em que o trabalho mudou e, com ele, a educação. A revolução industrial 

provocou um grande êxodo rural. Pela primeira vez na história, uma quantidade 

considerável de pessoas deixou o ambiente rural para viver nas cidades e trabalhar nas 

fábricas. O trabalho, antes limitado ao núcleo familiar, é trocado pelo trabalho em 

indústrias. As pessoas passaram a trabalhar em grandes grupos, com tecnologias 

representadas por ferramentas mecânicas. Elas trabalhavam em grupos, mas, sozinhas em 

estações individuais de trabalho, cada qual em sua máquina, todos faziam a mesma coisa 

e ao mesmo tempo durante todo o dia. Não podiam conversar e eram supervisionadas de 

perto. Surgiam ferramentas mecânicas especializadas, pessoas com idades semelhantes 

trabalhavam no mesmo espaço, repetição e normatização de processos e pouca relação 

com o mundo exterior. Esse novo trabalho exigia um novo conjunto de habilidades e um 

novo tipo de cidadão. Podemos chamar essa sociedade de Sociedade 2.0. 

          Em conformidade com as características dessa nova sociedade, a economia 

industrial exigiu novas habilidades dos cidadãos e também um tipo diferente de escola. 

Assim, nasceu o modelo de grandes grupos de estudantes reunidos numa mesma sala, 
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cada um sentado à sua mesa, fazendo as mesmas atividades simultaneamente e sendo 

supervisionados de perto pela figura do professor. Era a Educação 2.0. Nessa nova etapa, 

todos usavam ferramentas iguais: lápis, papel e giz (ALLAN, 2015, p. 39). 

          Nesta mesma linha, Larroca (2015) afirma que: 

 

O domínio das ferramentas simples, o conhecimento do meio agrícola 

transmitido por suas famílias, as atitudes e comportamentos adequados 

ao trabalho no campo já não eram mais habilidades necessárias para 

atuar na produção em série e, para atender a essa nova demanda. A então 

“nova” escola 2.0 preparou as pessoas para trabalhar nas fábricas. Essa 

mudança demorou para chegar às escolas, mas finalmente aconteceu, e 

vemos na Educação 2.0 as mesmas características observadas na 

produção industrial – tarefas repetitivas e mecânicas, trabalho individual 

- mesmo com alunos dispostos em classes – reproduzidas na escola 

(LARROCA, 2015, p. 3). 

 

          Como se pode perceber, o conhecimento transmitido tinha, mais uma vez, a função 

de adequar o educando não só à sociedade, mas também, ao mercado de trabalho que ele 

enfrentaria e, novamente, durante praticamente um século, isso foi suficiente. 

          Para Fava (2016, p. 266), A Educação 2.0 durou até o surgimento do conceito de 

internet, em 1969, apresentado por um grupo de pesquisadores de universidades da 

Califórnia (USA) – University of California (Los Angeles); University of California 

(Santa Barbara); Stanford University -, além da Utah State University. 

          O processo de ensino e aprendizagem dispunha como objetivo o treinamento de 

operários para a produção industrial, engendrando o indivíduo como uma extensão da 

máquina. A educação priorizou, nesse período, a adaptação das habilidades do 

trabalhador ao mercado de trabalho, que, em função das inovações tecnológicas, 

prosseguia em manente evolução. Devido à grande rotatividade de mão de obra e da 

automação cada vez maior na linha de produção, surgiu a necessidade de formação 

continuada para que profissionais perdurassem em constante reciclagem (FAVA, 2015, 

p. 267). 
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          Nessa mesma linha, Sassaki (2016, p. 3), também reforça a ideia de que a Educação 

2.0, tinha como missão preparar uma classe operária para povoar as fábricas e diminuir 

custo e tempo de produção. Desse modo, as escolas formais tornam-se abertas não mais 

somente a filhos da nobreza, como também às massas, porque o mercado buscava mão 

de obra capacitada. Para isso, as escolas organizam-se de forma muito semelhante às 

fábricas: um grande grupo de alunos, separados de acordo com seus conhecimentos (faixa 

etária), cada um trabalhando individualmente. A supervisão do professor é constante e a 

troca de ideias não é estimulada, mas reprimida. Existe um objetivo comum e fixo a ser 

atingido. Horários inflexíveis repartem o tempo – no caso, em disciplinas e tempos pré-

estabelecidos para o cumprimento de cada tarefa. Por fim, as aulas ocorrem em um 

ambiente fechado, desconexo do mundo externo. 

          Para Fava (2012, p. 42), o ponto central da Revolução Industrial foi que a produção, 

a qual se baseava o trabalho artesanal, passou muito rapidamente a basear-se na 

tecnologia. Para ele, a própria palavra tecnologia é um manifesto no sentido que combina 

techné, ou seja, o mistério de uma arte, com logia, o conhecimento intencional, 

organizado e sistemático. 

          Peter Drucker (1909–2005, apud Fava 2012, p. 42), aponta que o grande 

documento dessa mudança da habilidade (techné) para a tecnologia foi a Enciclopédia, 

editada entre 1715 e 1772 por Denis Diderot e Jean D’ Alembert. Esse documento reuniu, 

codificou e publicou a techné, o mistério do ofício, da forma como foi desenvolvido 

durante milênios. Converteram experiência em conhecimento, aprendizado em livro – 

texto, segredo em metodologia, deram ao fazer e ao agir uma base científica de 

conhecimento aplicado. 

          Assim, podemos inferir que, nesse momento, o conhecimento passou a ser um 

recurso e não mais um meio para fabricar um produto ou prestar um serviço. Vivenciava-

se o que Peter Drucker denominou revolução do conhecimento. Em seu livro A sociedade, 

(2001) ele infere que: 

 

O conhecimento tradicional era genérico. Falava-se de pessoa instruída e 

não de pessoa com conhecimento. As pessoas instruídas tinham 

conhecimentos gerais. Elas sabiam o suficiente para falar e escrever sobre 
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muitas coisas, mas não sabiam o suficiente para fazer qualquer coisa 

(DRUCKER, 2001, p. 82). 

 

          De acordo com Fava (2012, pp. 42-46), é na revolução industrial que estão a base 

e os princípios que originaram e dão sustentação ao modelo de ensino atual. Muitos desses 

princípios criados pelo engenheiro americano e pai da administração científica, Frederick 

Winslow Taylor (1856 – 1915) não só interferiram nos processos de produção como 

também modificaram a estrutura da sociedade e as metodologias de ensino-aprendizagem 

nas escolas. São eles: 

 

• Padronização: significa que produzir serviços iguais, sem se importar com as 

diferenças é mais fácil e mais rápido. Porém, implica que as pessoas devem se sentir 

iguais e serem tratadas como iguais, umas às outras. Para tal, a sala de aula deve ser 

vista como homogênea, sem diferenças e o aprendizado o mesmo para todos. 

 

• Especialização:  Disciplinas, professores e conteúdos especializados, mas 

os alunos não conseguem fazer a conexão de um conteúdo com o outro. 

 

• Concentração: No trabalho, surgem departamentos adequados para cada 

fase de produção. Surgem as grandes concentrações, as cidades, que também 

se especializam. Na escola, concentra-se tudo na sala de aula, local onde o 

professor repassa para seus alunos todo o conhecimento necessário para que 

todos tenham sucesso pessoal e profissional na área escolhida. 

 

• Centralização: A organização deve ter a forma de pirâmide: O vértice sabe 

tudo e pode tudo. Na escola, o professor é o detentor do conhecimento e o 

responsável pela transmissão deste para os alunos. Os estudantes são seres 

passivos. É o professor que ensina e não necessariamente o aluno que 

aprende. 

• Sincronização: A fábrica necessita da sincronização para que todos estejam 

presentes na linha de montagem ao mesmo tempo. Na escola, todos devem 
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estar presentes na mesma hora e local para responder de forma sincronizada 

a uma chamada. O local de aprendizagem quase único é a sala de aula. A 

educação passa a ter como objetivo o treinamento, baseados em 

aprendizagem informativa onde a memorização fica evidenciada. A maioria 

das propostas curriculares têm como pressuposto uma educação pautada em 

transmissão de conteúdos nos quais os alunos aprendem fatos, conceitos e 

princípios. Há pouca conexão entre as disciplinas. 

 

          Como notamos, apesar do sucesso para o qual esse modelo de educação foi 

desenvolvido, alguns problemas foram surgindo ao longo de seu desenvolvimento: para 

oferecer ensino a um grande número de alunos simultaneamente, foi necessário 

sistematizar e padronizar a educação de acordo com modelos que atenderiam a maioria, 

o que, naturalmente excluiria alguns. Dessa maneira, se por um lado a porcentagem da 

população mundial com acesso à educação aumentou, por outro, a quantidade de alunos 

com dificuldades de aprendizado também cresceu, pois, cada estudante continuou a ter 

suas dificuldades e habilidades peculiares que, por vezes, não se encaixavam no modelo 

praticado. É o caso de alunos com mais facilidade para aprender por meio da leitura, por 

exemplo, e que por isso acabam prejudicados quando as aulas são exclusivamente orais. 

Da mesma forma, aqueles que precisam de ação para assimilar o conteúdo e são obrigados 

a se manter quietos para não prejudicar o aprendizado dos outros também fogem da 

suposta regra. 

 

3.3 Educação 3.0 

 

          O ambiente de trabalho 3.0, conforme aponta Allan (2015, p. 30), corresponde ao 

mundo contemporâneo. A era das grandes massas de operários de fábricas hoje divide 

espaço com uma nova economia, em que um número crescente de pessoas trabalha em 

pequenos grupos, mas resolvem juntas os problemas. Enquanto os robôs ou outros 

sistemas de automatização fazem as atividades mecânicas, as pessoas trocam ideias umas 

com as outras, usam a criatividade para gerar serviços e produtos, além de utilizarem-se 

de instrumentos digitais. Muitas delas trabalham em espaços abertos, colaborativos, 
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possuem maior autonomia e buscam informação de diversas fontes. Estão conectadas o 

tempo inteiro, inclusive na rua, com smartphones e tablets. 

          Nesta mesma linha de raciocínio, Larroca (2015, p. 3), assinala que na Sociedade 

3.0, espera-se que as pessoas sejam capazes de solucionar problemas inéditos e que façam 

isso de forma colaborativa, trabalhando em equipes. Espera-se também que o profissional 

seja capaz de utilizar a informação digital, que chega a ele em tempo real, através de 

dispositivos de comunicação e ampliar esse conhecimento à solução de problemas. 

Espera-se ainda que saibam trabalhar junto a pessoas de outras faixas etárias, de outras 

gerações, com estilos e formações culturais diversificadas, bem como a iniciativa para 

distribuir tarefas entre as equipes, de modo que cada um execute uma atividade diferente, 

mas com a finalidade de atingir um objetivo comum. 

         Como se pode notar, para atender a essa demanda, os ambientes de trabalho passam 

a buscar por profissionais autossuficientes, criativos, capazes de aprender de forma 

autônoma e constante e que saibam atuar sob pressão e incerteza, com a meta de resolver 

problemas. Desse modo, a coletividade ganha força neste novo cenário, assim como a 

capacidade de liderança e a tomada de decisão. 

          Então, emerge uma grande necessidade de revisão das metodologias de ensino nas 

escolas, não somente pelo fato de que as tecnologias digitais estão cada vez mais 

disponíveis, mas, inclusive, porque temos crianças e jovens que aprendem de uma forma 

diferente. Como bem aponta Allan (2015, p. 41), o mercado de trabalho requer novas 

competências – nesse cenário, leitura, escrita e raciocínio lógico deixam de ser 

consideradas as competências principais básicas. A elas se juntam as competências para 

criar, inovar, empreender, colaborar, interagir, ser capaz de resolver problemas, exercer a 

sua cidadania e ter caráter. 

          Em entrevista ao site NET Educação, o professor John Moravec33 afirma que a 

Sociedade 3.0 é impulsionada pela aceleração das mudanças tecnológicas e sociais, 

caracterizada pela presença da globalização, horizontalização do conhecimento e 

relacionamentos, e uma sociedade orientada pela inovação dos cidadãos 3.0. 

                                                           
33 Professor do Departamento de Liderança Organizacional, Política, Desenvolvimento e Inovação da 
Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos e co-fundador do Fórum Horizon – que pesquisa o futuro 
da educação em todos os níveis. 
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          Sassaki (2016), considera que: 

 

a tecnologia digital traz não somente novas ferramentas, mas nova 

mentalidade. É preciso saber procurar, curar e priorizar informações em 

meio a um mar de novidades em que, de repente, todos se tornam 

produtores de conteúdo, não mais produtores passivos. O profissional 3.0 

é multitarefas, está sempre conectado ao que ocorre no mundo e pode 

trabalhar em qualquer lugar (SASSAKI, 2016, p. 5). 

 

          No contexto atual, a situação de mudança é permanente. O ambiente de trabalho 

predominante não é mais a fazenda ou mesmo as fábricas. Mesmo existindo, esses dois 

ambientes, passaram por profundas mudanças e estão inseridos em um mercado 

completamente diferente. Há novos tipos de escritórios, serviços e atividades econômicas 

(Larroca, 2013, p. 2). 

          Esse novo cenário de transformações contínuas faz repensar mais uma vez o papel 

da educação, de modo a atender às novas necessidades geradas pela Sociedade 3.0. 

Seguindo essa lógica, a escola deveria refletir a nova realidade do mercado.  

          Para Leal (2014): 

 

O termo Educação 3.0, entre outros fatores, define a escola como uma 

instituição na qual alunos e professores desenvolvam um aprendizado e 

produção em conjunto, empreguem ferramentas tecnológicas 

apropriadas, e desenvolvam suas capacidades críticas e criativas, 

características estas consideradas como princípios-chave da 

aprendizagem do século XXI. Em outras palavras, este termo define o uso 

e o impacto na educação sobre o aprendizado colaborativo e 

personalizado, a reutilização de conteúdos de aprendizagem e o 

reconhecimento do aprendizado através de métodos formais ou informais 

(LEAL, 2014, p. 17). 
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          Em debate promovido em São Paulo pelo grupo Inova Educação, o professor John 

Moravec, declarou que não existe um modelo pronto de Educação 3.0 que sirva para todos 

os países. Para o professor, é preciso trabalhar com cada aluno, pais e comunidade, e 

desenvolver o que é mais significativo para eles.  

          Moravec assinala ainda que a Educação 3.0 é focada em um nível individual de 

produção de conhecimento e nos benefícios que a aplicação disso pode trazer (inovação). 

Então, essencialmente, os alunos no paradigma 3.0 estão ativamente engajados na 

construção do seu futuro. 

          Vale ressaltar que o conceito de inovação que se propõe na atualidade está 

envolvido na utilização de novas tecnologias na sala de aula, o que implicará novos 

projetos fundamentados em concepções de ensinar e aprender, diferentes daquelas das 

propostas já existentes.  

          Fava (2014, p. 34-35), aponta que com a Educação 3.0 surge a cultura interativa, 

cultura participativa, novo perfil do ser humano digital, nova maneira de ensinar, nova 

forma de aprender. Isso significa, na educação, criar novas metodologias que priorizem 

buscar, transmitir, mediar, provocar, observar, estudar, ensinar, aprender a qualquer hora, 

em qualquer lugar, 24 horas diárias, 7 dias por semana. Para isso, as novas tecnologias 

ganham espaço dentro e fora das salas de aula. Computadores ligados à internet, softwares 

de criação de sites, televisão a cabo e em alta definição, sistemas de rádio, tablets, 

smartphones e jogos eletrônicos são algumas das alternativas que podem ser aproveitadas 

no ambiente escolar como instrumentos facilitadores do aprendizado. 

          Larroca (2013) concorda com estas ideias, mas adverte que  

 

ao contrário do que muitos pensam, a escola 3.0 não é aquela que troca a 

lousa de giz pela lousa eletrônica ou o caderno pelo tablet para 

simplesmente continuar transmitindo o conhecimento. Ela é, antes de tudo, 

uma nova concepção do que ensinar (mudança de conteúdos), como ensinar 

(mudança de metodologia), com o que ensinar (recursos didáticos variados, 

principalmente, tecnológicos) e o que desenvolver (novas habilidades) para 

entregar como resultado, ao final do processo educativo, uma pessoa apta 
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a trabalhar esse novo panorama econômico e atuar nesse novo contexto 

social e político (LARROCA, 2013, p. 3). 

 

          Para Sassaki (2016, p. 7), a Educação 3.0 defende uma adaptação: a escola passaria 

a ser um ambiente multisseriado (que permite a interação entre crianças e jovens de 

diferentes idades), de estruturas mais flexíveis no que concerne tempo e espaço. As 

carteiras individuais são substituídas ou, então, complementadas por mesas redondas, 

pufes e almofadas, laboratórios, plataformas on-line, excursões e pesquisas de campo, 

conteúdo disponibilizado para que estudantes possam acessá-lo em qualquer lugar (ao 

invés de trabalhos em papel impresso) manter um portfólio on-line com uma coleção de 

trabalhos que fornecem evidências de aprendizagem para os professores acessarem e 

avaliarem a todo momento. Não há um único objetivo a ser atingido: a partir de agora, a 

aprendizagem ocorre a partir da solução de problemas reais; cada aluno ou grupo de 

alunos enveredando por um caminho alternativo e adquirindo, enquanto isso, seu 

conjunto particular de conhecimentos, habilidades e competências. 

          Fava (2014, p. 35) assinala que na sociedade digital, o volume de informações é 

exponencial, o que transforma radicalmente as metodologias de ensino e aprendizagem. 

O americano Herbert Simon, vencedor do prêmio Nobel da Economia em 1982, afirma 

que o significado de saber mudou: em vez de ser capaz de lembrar e repetir informações, 

a pessoa deve ser capaz de encontrá-las e usá-las, pois qualquer informação poderá ser 

obtida de forma free na Web. Pragmaticamente, as instituições de ensino deverão 

encontrar fórmulas eficazes para escolher os conteúdos baseados no objetivo do que se 

deseja ensinar, abandonar as preocupações unicamente com o que já passou e concentrar 

esforço, atenção e energia no que está por vir. 

          Para Leal (2014, p. 8), nas escolas em que esse modelo já vem sendo posto em 

prática, no entanto, ainda é comum que as divisões entre séries e níveis, antes fixadas à 

passagem do tempo, tornem-se mais flexíveis. Assim, o aluno poderá evoluir no seu 

próprio ritmo. Isso quer dizer que, nessa nova metodologia, numa mesma turma pode 

haver alunos com conhecimentos mais ou menos avançados de uma mesma disciplina, 

tudo baseado em interesses e na capacidade dos estudantes de assimilar esse conteúdo. 

Além disso, como é o próprio aluno quem decide o que, quando e como estudar, é possível 
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que ele consiga escolher entre ler um conteúdo em uma fonte on-line sugerida pelo 

professor, assistir a um vídeo ou escutar um áudio sobre o assunto, discutir com os colegas 

ou assimilar a matéria da maneira que lhe for mais conveniente. Só vale ressaltar um 

detalhe importante: o aluno tem liberdade de escolher o que deseja estudar, mas as opções 

precisam se manter dentro dos padrões e da grade exigida pelo MEC. 

           Lengel (2013, p. 13), exemplifica uma aula 3.0 da seguinte forma: “O professor 

apresenta uma ideia, ilustrada por imagens, som, voz e música; os alunos acompanham a 

aula em seus dispositivos móveis, com links para conteúdos referenciados, estimulando 

que façam perguntas mais profundas e discutam temas mais complexos com seus pares. 

E, após a aula, a aprendizagem continua: os estudantes pesquisam e criam suas próprias 

soluções e apresentações, muitas vezes, junto com o grupo de estudo virtual”. Para 

Lengel, muito do que é apresentado hoje em sala de aula, como a dissertação e exposição 

dos conteúdos pelo professor, será acessado em casa ou em qualquer outro lugar pelos 

estudantes, reservando o tempo de aula para lidar com os pontos difíceis. 

          Para o professor Lengel (2013, pp. 22-27), um exame cuidadoso dos alunos e 

professores 3.0 leva a seis princípios que descrevem o que está acontecendo e que ajudam 

a distinguir entre a Educação 2.0 e a 3.0. Na escola 3.0: 

 

1. Os alunos trabalham em problemas que vale a pena resolver 

          Não me refiro a resolução de problemas matemáticos ou outros problemas 

acadêmicos que parecem preencher a maior parte do tempo na Educação 2.0. Ao 

contrário, os alunos trabalham em problemas que precisam ser resolvidos para tornar 

o mundo melhor. (Pode ser que um desses exija a resolução de problemas 

matemáticos. Então os alunos aprenderiam quando precisassem utilizar. Essa é a 

diferença entre aprender no tempo certo e apenas aprender.) O estudante 3.0: 

• Trabalha com um grupo de projeto colaborativo para resolver questões de 

interesse público, bem como a importância acadêmica; 

• encontra os conceitos de um assunto totalmente coordenados com os temas 

e as atribuições dos outros. 
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• trabalha em projetos da comunidade para construir elementos que 

complementam o trabalho acadêmico. 

 

2. Alunos produzem em conjunto 

          Os alunos raramente trabalham sozinhos em um projeto. Diferentemente do 

que ocorria, muitas vezes, que ao trabalhar em grupo, um aluno tornava-se o único 

responsável pelo projeto. Eles fazem uso das ferramentas de comunicação digital 

para colaborar com os professores, especialistas e colegas distantes, trabalhando da 

mesma forma que as empresas. O nosso aluno: 

• Trabalha em um projeto em grupo com um treinador da faculdade, durante 

o tempo estipulado pela escola; 

• encontra-se com seus colegas em espaços específicos para o 

desenvolvimento do projeto; 

• faz videoconferências para ensino à distância, debates com especialistas 

no assunto, palestrantes convidados, professores e outros; 

• conversa com sua família sobre o que aprendeu, utilizando o site da escola 

para discutir com seus pais ou outros entes familiares; 

• conecta-se a recursos multilíngues, multiculturais e internacionais, e aplica 

em seus projetos. 

 

3. Os alunos desenvolvem pesquisas auto direcionadas 

          A pesquisa visa resolver os tipos de problemas descritos acima, e muitas 

vezes são inéditos. Raramente os trabalhos são os mesmos do ano que se passou 

e a classe faz pesquisas com temas diferentes. As ideias surgem após pesquisas de 

diversas fontes, disponibilizados através de arquivos digitais e em redes. Num dia 

da vida desse aluno: 

• Procura fontes on-line, determinando sua importância e confiabilidade; 
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• utiliza dados em tempo real a partir de suas pesquisas digitais e de fontes 

em todo o mundo, para explorar as questões e resolver problemas; 

• utiliza uma extensa biblioteca de textos eletrônicos, tutoriais e cursos on-

line que eles baixaram para seus laptops, tablets e smartphones; 

• usa tecnologias de comunicação digital para trocar conhecimento com 

colegas e especialistas on-line; 

• completa seus trabalhos - em especial o seu projeto individual e em grupo 

- fora do horário escolar. 

 

4. Os alunos aprendem como contar uma boa história 

          Explicar, publicar, apresentar e persuadir são habilidades importantes para 

cada aluno na Educação 3.0. Ao longo de suas carreiras escolares, eles são 

instigados a compor, preparar e apresentar suas ideias através de palestras em 

público, apresentações em PowerPoints e podcasts - as mesmas formas utilizadas 

no ensino superior e nos negócios. O aluno da nossa escola-modelo: 

• Usa imagens, vídeos, músicas e animação para expor claramente seus 

trabalhos e apresentações; 

• utiliza as tecnologias da escola para apresentar seus trabalhos; 

• publica seus trabalhos em um portfólio online demonstrando seu 

aprendizado; 

• apresenta os resultados de seu trabalho para um público fora da escola, 

combinando apresentação oral e mídia digital; 

 

5. Estudantes empregam ferramentas apropriadas para a tarefa        

          Assim como raramente vemos lápis e papel empregados em escritórios 

modernos, universidades e laboratórios, estas ferramentas do século 18 são raras 
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nas mãos dos estudantes na nossa escola de Educação 3.0. Em vez disso, usam 

qualquer ferramenta que funciona melhor: computador, calculadora, celular, 

tablets ou processador de dados. Estudantes: 

• Utilizam tecnologias de comunicação e informação (TIC), tais como 

mensagens instantâneas para trabalharem com professores, colegas e 

comunidade; 

• escutam podcasts em dispositivos móveis para ampliar e aprimorar o 

trabalho; 

• utilizam as ferramentas digitais, tais como videoconferência, documentos 

compartilhados, e sistemas de gestão de aprendizagem para fazerem seus 

trabalho; 

• usam ferramentas digitais para desenvolver animações, vídeos, 

apresentações e podcasts que apoiaram seu trabalho. 

 

6. Os alunos aprendem a ser curiosos e criativos 

          Em nossa escola-modelo isso não é tratado como traço da personalidade do 

aluno, mas é ensinado como hábitos mentais e modos de trabalho que devem ser 

praticados em todas as áreas. Sem eles, os alunos são menos propensos a terem 

sucesso na faculdade e no trabalho. Assim, os estudantes: 

• Identificam oportunidades para ampliar seus estudos, utilizando as 

ferramentas necessárias. 

• São recompensados pela descoberta de novos padrões e relacionamentos. 

• Aplicam apreciação artística, composição e expressão aos seus trabalhos 

de resolução de problemas. 

• São atribuídas tarefas que os fazem buscar novas abordagens e soluções 

inéditas. 
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• Terminam o dia com um sentimento de admiração e curiosidade ligada a 

objetivos importantes. 

           

          Lengel (2013, p. 28) conclui este raciocínio afirmando que é claro que na Educação 

3.0 o aluno faz muitas outras coisas também – organizam seus horários, estudam as causas 

da Guerra Civil, praticam esportes e cantam no coral, mas o fazem de acordo com os seis 

princípios-chave da aprendizagem do século XXI. Eles usam a tecnologia – mas ela não 

é o centro de sua atenção, nem o nosso. A tecnologia permite muitas coisas e ajudam a 

trabalhar mais rápido, mas não é um fim em si. 

         Paralelamente a esse contexto, surge o conceito de uma nova pedagogia, 

apresentada por Michael Fullan34 e de Maria Langworthy35 (2013, p. 3). Para eles, uma 

nova pedagogia para uma aprendizagem profunda como sendo “aquela que envolve a 

aprendizagem em parceria entre professores e alunos, com professores como agentes de 

mudança e – estudantes, construindo seu próprio aprendizado sob a orientação dos seus 

professores”. 

          O que essa nova pedagogia propõe é um espectro de competências muito mais 

amplo, o que exige práticas inovadoras de ensino, apoiadas principalmente por projetos 

de aprendizagem que valorizem interesses individuais, sejam contextualizados na prática 

dos educandos, tragam oportunidades de vivenciar a superação de desafios, tenham como 

propósito a avaliação continuada e customizada de cada sujeito, bem como estimulem a 

disseminação de conhecimentos. 

          Allan (2015, p. 42-43), aponta que a ideia de que a formação dos futuros cidadãos 

não deve se pautar por uma visão conteudista da educação é ancorada por um trabalho do 

National Research Council36, organização americana que faz pesquisas sobre temas 

importantes para a sociedade. Para a instituição, as habilidades e competências essenciais 

para um indivíduo neste século estão focadas em três domínios: cognitivos (pensamento), 

                                                           
34 Professor emérito da Universidade de Toronto. 
35 PhD em sociologia pela Universidade de Boston. 
36 “Education for Life and Work – Developing Transferable Know-ledge and Skills in the 21 st Century”, 
National Research Council, 2012. Diponível em: http://nap.edu/openbook.php?.record_id=13398. 

http://nap.edu/openbook.php?.record_id=13398
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intrapessoal (para dirigir sua vida e ter responsabilidade) e interpessoal (para trabalhar 

em equipe e desenvolver outras competências relacionadas). São eles: 

 

• Caráter – honestidade, autorregulação e responsabilidade, perseverança, 

empatia para ajudar os outros, autoestima, saúde pessoal e bem-estar, 

carreira e habilidades para a vida. 

 

• Cidadania – conhecimento global, sensibilidade para respeitar outras 

culturas, sujeito ativo em questões relacionadas à sustentabilidade do meio 

ambiente. 

 

• Comunicação – comunicar-se de modo eficaz por meio da oralidade e 

da escrita, com suporte de diferentes ferramentas tecnológicas; habilidade 

de escuta. 

 

• Pensamento crítico e resolução de problemas – pensar criticamente 

para desenhar e gerenciar projetos, resolver problemas, tomar decisões 

efetivas usando uma variedade de ferramentas tecnológicas e recursos. 

 

• Colaboração – trabalhar em equipe, aprender e contribuir com o 

aprendizado dos outros, habilidades para interagir em redes sociais e 

empatia para trabalhar com diferentes pessoas. 

 

• Criatividade e imaginação – empreendedorismo econômico e social, 

liderança e capacidade de persuasão.           

 

          Como se pode apurar, uma coisa é certa: os estudantes de hoje têm formas de pensar 

e aprender muito diferentes das gerações anteriores. É certo que sempre houve evolução 

entre gerações, mas parece-nos que, agora, as mudanças ocorrem a um ritmo mais 

acelerado, pois com as tecnologias digitais em constante mudança, as estratégias de 
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ensino devem ser repensadas e construídas a partir do que propõem especialistas como 

Lengel, Fullan e Langworth.  

 

3.4 Gerações: Definição e características 

 

          Pesquisas em diferentes áreas das ciências sociais apontam a importância das 

questões geracionais, dado que, entender as diferenças entre as gerações é fundamental 

para impulsionar uma evolução social. Por conta do aspecto cultural, social e as mudanças 

nesses contextos, os estudiosos foram identificando as classificações das gerações. 

          Em virtude disso, o conceito de geração tem sido um tema relevante nas ciências 

humanas, inclusive as sociais. Ele exerce uma função de identidade, à medida em que 

posiciona o indivíduo dentro de um tempo social e coloca a sua própria história em uma 

história mais ampla. Apesar de sua relevância, o conceito ainda não teve uma atualização 

de suas bases teóricas e metodológicas (FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 48; EDMUNDUS; 

TURNER, 2005, p. 23).   

          De acordo com a sociologia, este termo é utilizado, segundo Pilcher (1994, p. 481), 

para definir um conjunto ou grupo de pessoas dentro de uma população que experimenta 

os mesmos eventos significantes em um determinado período de tempo. 

          Conger (1998, p. 134), considera que as gerações são produtos de fatos históricos 

que influenciam profundamente os valores e visão de mundo de seus membros. 

          Fundamentado nas definições citadas, notamos que a convergência dos conceitos 

evidenciados está no que é próprio dos sujeitos dispostos em grupos, ou seja, o período 

de tempo, a experiência com significação e a formação do indivíduo. Cada geração, no 

perpassar do tempo transporta consigo uma cultura individual, pormenores, princípios e 

a crença de que é única, original, mais eficiente e avançada que as demais. 

          Fava (2014) sinaliza que: 

 

O crescimento tanto populacional como tecnológico, produziu alterações 

culturais e sociais que permitiram a cada geração impor-se e desenvolver 

não somente as próprias ideias, mas também adotar e rotular um novo 
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perfil por meio de comportamento, linguagem, moda, música, arte, a 

forma como utilizam e vivenciam a tecnologia (FAVA, 2014, p. 42). 

 

          Em entrevista ao site Foco em Gerações, o pesquisador holandês Aart 

Bontekoning37assegura que se não entendermos as diferenças geracionais, dificilmente 

atualizaremos nossa cultura de forma a evoluir. O especialista acredita que, mais do que 

enxergar os gaps entre gerações, devemos ser fiéis às características que as determinam, 

o que só trará ganhos, para as pessoas e para as companhias.        

          Gabriel (2013, p. 85), ressalta que o conceito de gerações é usado desde a 

antiguidade para localizar grupos de nascimento em circunstâncias culturais e histórias 

específicas, como forma de diferenciação e comparação. No entanto, como o estudo das 

gerações está relacionado a diversas outras áreas do conhecimento, existem diversos 

desafios referentes à análise das gerações, como nota a Pew Internet Research em um dos 

seus estudos: 

 

[...] sabemos que [o estudo] não é uma ciência exata. Estamos cientes de 

que existem muitas diferenças em atitudes, valores, comportamentos e 

estilos de vida dentro de uma geração, assim como, existem entre 

gerações; isso meramente acrescenta riqueza e complexidade ao estudo38. 

 

         Antigamente, uma geração era definida a cada 25 anos, porém, nos dias de hoje, já 

não se espera mais um quarto de século para se instaurar uma nova classe genealógica. 

Nos dias de hoje, o avanço dos recursos tecnológicos, principalmente, e os efeitos que 

estes provocam sobre a vida social dos indivíduos, fez com que este intervalo de tempo 

fosse encurtado, e já se fala em uma nova geração sendo formada a cada década 

(BORTOLAZZO, 2012, p. 47). 

                                                           
37 Disponível em: http://www.focoemgeracoes.com.br/index.php/2010/04/05/entender-as-diferencas-
entre-geracoes-e-fundamental-para-impulsionar-uma-evolucao-social/.  Acesso em: 05 ago. 2017. 
38 Disponível em: http://www.pewsocialtrends.org/2010/02/24/milennials-confident-conected-open-to-
change/. Acesso em: 9 jul. 2017. 

http://www.focoemgeracoes.com.br/index.php/2010/04/05/entender-as-diferencas-entre-geracoes-e-fundamental-para-impulsionar-uma-evolucao-social/
http://www.focoemgeracoes.com.br/index.php/2010/04/05/entender-as-diferencas-entre-geracoes-e-fundamental-para-impulsionar-uma-evolucao-social/
http://www.pewsocialtrends.org/2010/02/24/milennials-confident-conected-open-to-change/
http://www.pewsocialtrends.org/2010/02/24/milennials-confident-conected-open-to-change/
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          Com base nessa definição, podemos concluir que à medida que o tempo de 

mudança de uma geração a outra encurta, torna-se cada vez mais frequente um convívio 

maior entre indivíduos de diferentes gerações em diversos seguimentos da sociedade. 

Isso, nas escolas, implica em pessoas de diferentes idades e costumes vivendo em um 

mesmo ambiente de trabalho, e, dessa forma, influenciados por outras visões e outros 

comportamentos que ocasionalmente possam gerar conflitos. 

          Historicamente, a literatura apresenta distintas gerações que apareceram ao longo 

das décadas, no entanto, para prosseguir com nossa análise serão apresentadas para uma 

maior contextualização apenas as gerações que convivem entre si atualmente e possuem 

maior impacto no cotidiano acadêmico. São elas: Geração Baby Boomer; Geração X; 

Geração Y; Geração Z. e por último a Geração Alpha. A conhecer. 

 

3.5. Os imigrantes digitais: Gerações Baby Boomers e X 

 

 ● Baby Boomers – nascidos de 1946 a 196439 (GABRIEL, 2013, p. 85).  

 

          São assim conhecidos em função do que se convencionou chamar de baby boom, ou seja, 

a explosão de nascimentos ocorridos logo após a Segunda Guerra Mundial. De acordo com 

Neto e Franco (2010, p. 27), O foco das suas preocupações eram o emprego, sua 

estabilidade e, consequentemente, sua aposentadoria. Essa geração conviveu com a 

invenção da televisão e aceleração das transformações culturais, consequência do 

aperfeiçoamento técnico dos meios de comunicação.  

          Para Araújo (2016, p. 20), eram consideradas pessoas determinadas, otimistas, 

viciadas em trabalho, que ao terem nascido no período de crescimento econômico, 

idealizavam atuar na reedificação de um mundo pós-guerra. Perante a rigidez da 

disciplina que recebiam, a tendência natural e a rebeldia apareciam na música, momento 

em que surge o Rock and Roll e grandes nomes da música, dos quais podemos citar: Elvis 

                                                           
39 É importante salientar que existem discussões entre especialistas em relação à definição de datas exatas 
em que cada geração começa e termina. Assim, as datas de início e término de cada geração pode variar 
um pouco de uma referência para outra. 
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Presley, Bob Dylan, Beatles e Rolling Stones. Nesse contexto, surgiram, então, dois perfis 

de jovens: o disciplinado e o rebelde (Oliveira, 2009, p. 13). 

          Essa geração presenciou fatos marcantes como a guerra do Vietnã, o surgimento 

dos movimentos feministas e a criação dos anticoncepcionais (Conger, 1998, p. 135). 

          Para Fava (2012, p. 81), esse grupo recebeu, na infância, todo o apoio dos pais e 

criaram uma visão sonhadora, utópica, idealista de um mundo unido pelo amor. 

Vivenciaram uma época em que a educação era de disciplina rígida. Contestar ou 

promover qualquer comportamento fora do padrão era severamente punido. Aqueles que 

eram disciplinados, obedientes e comportados ganhavam como recompensa a aprovação 

em alguma instituição de ensino.  

          Amadurecidos, os Baby Boomers passaram a acreditar que um bom estilo de vida 

depende de níveis elevados de educação. Mesmo já adultos, retomavam às escolas por 

entender que a educação era o melhor meio de ter um emprego garantido e/ou alcançar o 

crescimento na carreira. As escolas passaram a ter em suas salas de aulas alunos jovens e 

estudantes amadurecidos (Fava, 2012, p. 82). 

          Nas escolas, aprendiam a importância de uma argumentação e contestação 

equilibrada, mas essa liberdade de inquirir criou um clima de rebeldia, contumácia, 

desobediência e uma aparente licença para forçar os limites e questionar as leis e os 

costumes estabelecidos. De acordo com Fava (2016, p. 210), cresceram em um sistema 

educativo que colocava ênfase no texto escrito, na memorização apenas dos fenômenos e 

eventos do passado para edificar o futuro; de conteúdos básicos como ortografia, 

gramática, expressão oral e escrita, com uma conectividade reduzida ao rádio, à televisão 

e ao telefone, além de menor consumismo. O ensino dava ênfase por meio da leitura de 

textos escritos. A aprendizagem dava-se por meio da sequência texto, som e imagem. 

          A educação tradicional era traço marcante daquele tempo, e o acesso à informação 

bastante restrito, pois os recursos disponíveis para tal fim, nesse período, compreendiam 

em suma: rádio, jornais, revistas, cartazes, cinema, teatro, disco de vinil, luminosos e 

televisão, recursos em grande medida exclusivos de determinada parcela da população 

(GABRIEL, 2013, p. 92). 
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● Geração X - nascidos entre 1960 e início dos anos 1980 (GABRIEL, 2013, p. 85).  

 

          Ao contrário da geração anterior, essa foi marcada pela escassez de nascimentos 

provocada, de acordo com Mowen e Minor (2003, p. 101) pela entrada da mulher no 

mercado de trabalho e pela evolução da tecnologia ligada ao controle da natalidade.     

          Segundo Lombardia et al (2008, p. 3), essa geração, vivenciou um momento de 

revolução e luta política e social presenciando escândalos políticos como, por exemplo, 

o assassinato de Martin Luther King, a Guerra Fria, o movimento Hippie, a derrocada do 

muro de Berlim, o surgimento da AIDS e toda a mudança de conceitos atrelados a esse 

tema.  

          Ademais, Oliveira (2009, p. 22) destaca que essa geração foi totalmente 

influenciada por programas de televisão, tanto relativo à educação quanto à rotina 

familiar. Tal influência fez com que adotassem um estilo de vida largamente difundido 

pela mídia e atrelado aos valores do consumismo e materialismo como meios de obtenção 

de prazer. 

          Quanto à estrutura familiar, testemunharam o aumento no índice de divórcios e 

muitos viveram em famílias desfeitas ou de mães que trabalharam fora, o que provocou 

imenso sentimento de culpa das mulheres por se ausentarem de seus lares, gerando 

dificuldade de se colocar limites e estruturar a disciplina. De acordo com Fava (2012, p. 

83), essa é uma geração que viu o mundo se globalizar criando uma autonomia maior do 

indivíduo, o que, por sua vez, trouxe mais competitividade e menos solidariedade, e, 

como consequência, maior isolamento. 

          Os jovens dessa geração assistiram a tecnologia entrar em sua casa, e também a 

queda da economia, por isso, acreditam que sempre deve se resguardar e se preparar para 

uma possível crise. O conhecimento gerado pelo uso do computador facilitou o acesso e 

manipulação das informações, gerando grande desenvolvimento tecnológico individual e 

das empresas, por isso, sentem-se mais à vontade com a tecnologia. Ademais, Oliveira 

(2009, p. 32), afirma que esse grupo gosta de um volume grande de informações, embora 

não tendo ciência de que realmente são úteis. São indivíduos bem formados, mas com 

pouca educação humanista. 
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         Os nascidos nessa geração buscam o sucesso, dão mais valor à experiência do que 

à aquisição e estão mais preocupados com a satisfação no emprego do que em sacrificar 

sua felicidade e o crescimento pessoal em troca de uma promoção, o que, entre outros 

fatores, acaba se traduzindo na busca por melhor qualidade de vida. Mais presentemente 

chamados de Geração MTV, navegam na internet mais do que grupos anteriores e, por 

criticarem padrões preestabelecidos, estão abrindo pequenas empresas e participando do 

desenvolvimento de novas tecnologias (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 272). 

          Para Kerin et al (2007, p. 28), essa é uma geração de indivíduos autoconfiantes e 

empreendedores, mais educados do que os Baby Boomers, tolerantes com a diversidade 

e a buscar um estilo de vida misto entre cautela, pragmatismo e tradicionalismo, embora 

suas decisões sejam tomadas, muitas vezes, por capricho ou rebeldia. 

           A comunicação, tanto pessoal quanto profissional, ganhou grande impulso com o 

advento da Internet e do e-mail, embora esse movimento tenha trazido consigo o aumento 

da velocidade com que a informação é processada, causando a sensação de que as pessoas 

estariam correndo a cada dia mais (BARBOSA; CERBASI, 2009, p. 89). 

          De acordo com Fava (2016, p. 210), do mesmo modo que os Baby Boomers, a 

geração X cresceu em um sistema educativo que colocava ênfase no texto escrito, na 

memorização apenas dos fenômenos e eventos do passado para edificar o futuro; de 

conteúdos básicos como ortografia, gramática, expressão oral e escrita, com uma 

conectividade reduzida ao rádio, à televisão e ao telefone, além de menor consumismo. 

Os jovens dessa geração aprendem com mais facilidade na sequência som, imagem e 

texto.  

          Os recursos informacionais de que os imigrantes digitais dispunham durante a sua 

infância e juventude englobavam ferramentas em processo de aprimoramento e 

popularização, como o rádio, jornais, revistas, cartazes, cinema, teatro, disco de vinil, 

luminosos, televisão, fita cassete, shows e eventos, satélite, videoclipes, outdoors, 

walkman e videoteipe (GABRIEL, 2013, p. 95). 

          Todos esses aspectos da geração X influenciaram e influenciam enormemente a 

geração Y, que, aliada à tecnologia e ao mundo digital, desenvolveu e cultivou os traços 

e características de uma geração que está tirando todo mundo do sério. Uma geração 

agressiva, ousada, ativa, que não tem medo de encarar desafios, de se expressar e com 
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grande dificuldade de aceitar fracassos e assumir erros. Aliás, um tormento para todos os 

envolvidos com a Educação 3.0 (Fava, 2014, p. 50). 

 

3.6 As gerações digitais - Y, Z e Alpha 

 

●Geração Y –  nascidos entre 1980 e início da década de 2000 (GABRIEL, 2013, p. 85).  

 

          Foi a geração que se desenvolveu em uma época marcada pelo avanço da tecnologia 

e prosperidade econômica. As crianças cresceram tendo o que muitos de seus pais e avós 

não tiveram, como TV a cabo, videogames, computadores, smartphones e muito mais. 

Conseguem acesso fácil às informações e são sensíveis às injustiças. Contudo são 

impacientes, despreocupados, distraídos, superficiais e insubordinados, só fazendo o que 

gostam e quando percebem que há algum sentido ou alguma recompensa. Possuem 

dificuldades de acatar os limites e adoram fastfoods. São jovens que cresceram em um 

mundo digital em que o imediatismo e a energia levam a um anseio por informações. São 

insaciáveis, vivem para os excessos, forçam as situações ao extremo. São questionadores, 

desafiadores, criativos, vibrantes. Passam grande parte da vida sem distinguir o online e 

o offline (FAVA, 2014, p. 52). 

          Para Tapscott (2010, p. 183), o fato de constituir a primeira geração a crescer 

rodeada pelos meios digitais a caracteriza muito mais do que sua força demográfica. O 

autor sugere que o uso das tecnologias digitais não constitui problema para essa geração 

e que, através desse uso, esta geração passará a desenvolver e impor sua cultura para o 

restante da sociedade, constituindo-se, assim, em uma força transformadora dessa 

sociedade, impulsionada por suas características como independência e abertura 

emocional e intelectual; sensibilidade, autenticidade e confiança, o que os leva a expressar 

livremente suas opiniões e firmes convicções. O autor ainda aponta que essa geração é 

formada por indivíduos inovadores, investigativos, imediatistas, preocupados com a sua 

formação e adeptos da inclusão social.  

          De acordo com Loyola (2009, p. 50-53), as pessoas dessa geração são consideradas 

ambiciosas, individualistas, instáveis, todavia preocupadas com o meio ambiente e com 

os direitos humanos. Também são identificadas como esperançosas, decididas, coletivas 
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e com um bom nível de formação, geralmente agindo sem autorização e desenvolvendo 

um alto poder e/ou pretensão de consumo. Tendem a fazer várias coisas ao mesmo tempo, 

gostam de variedade, desafios e oportunidades. Outra característica marcante da Geração 

Y é a que aceita a diversidade, convive muito bem com as diferenças de etnia, sexo, 

religião e nacionalidades em seus círculos de relação. 

          Como afirmam Kerin et al (2007, p. 427), essa geração corresponde a um novo 

aumento da taxa de natalidade, tendo sua influência refletida na música e nos esportes, 

nos jogos por computador e, sobremaneira, nos telefones celulares, produtos, entre outros, 

utilizados para a comunicação – sem fio – com os familiares e amigos a partir do uso de 

mensagens de texto e outros recursos. 

          Raines (2000, p. 74) acrescenta que são filhos de geração de mães independentes 

emocional e financeiramente e possuem uma vida profissional ativa, por isso, acabam 

sendo criados pelos profissionais das creches ou por avós. Além disso, o modelo de 

família padrão foi substituído por uma organização que não necessariamente é 

representada pelo pai ou pela mãe presente. O modelo familiar mais acentuado é o 

flexível, muitos são filhos de pais separados, convivem com irmãos de pais diferentes, 

madrastas, padrastos, namorados de pais e mães. São pertencentes a famílias que elencam 

como objetivo preparar seus filhos para o futuro, por isso a “agenda” da infância era 

determinada por diversos afazeres, como cursos de idiomas, esportes e outras tarefas para 

preencherem o dia a dia esquecendo-se de acharem um tempo para serem crianças. 

          Segundo Garbin (2003, p. 2), a cultura jovem da atualidade corresponde a uma 

cultura jovem diferente das anteriores. Parece existir uma preferência em estabelecer uma 

relação online a sair para as ruas, ir aos shopping centers, parques, cinemas etc. e 

comunicar-se face a face com os outros. A autora sugere que a internet tem tido papel 

relevante no que diz respeito à formação das identidades – assim mesmo, no plural – dos 

jovens, pois quando estabelecem comunicação com outras pessoas por e-mail, chats, 

listas de discussão etc., os jovens podem – ou acabam por – adotar identidades fictícias, 

as quais podem variar de acordo com as contingências e circunstâncias do momento, com 

seus interesses e estados de humor. Na visão da autora, a identidade, assim, passa a 

depender de algo externo a ela própria para existir, de outra identidade, passando, dessa 
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forma, a corresponder nem tanto às características comuns dos indivíduos quanto suas 

idades, atributos físicos, gêneros etc., mas a identidades como invenções culturais. 

          De acordo com Fava (2014, pp. 52-53), os jovens Y são unidos por um conjunto de 

práticas comuns, incluindo a quantidade de tempo que passam conectados, a linguagem 

e a forma como se expressam e se relacionam com o outro, o padrão de uso da internet 

para ter acesso, para usar informações, para criar novo conhecimento, novas formas de 

arte e, sob a mediação das tecnologias digitais têm a tendência para multitarefas, podendo 

ao mesmo tempo trabalhar em mais de um projeto, responder e-mails, acompanhar as 

notícias por meio de um site, conversar com os colegas de trabalho, conversar com amigos 

online, ouvir música e dar atenção às redes sociais. Está a um clique das respostas que 

procura. Não conhece nada além de uma vida conectada ao mundo dos bits através da 

internet. Desse modo, há uma inversão na forma de aprendizado desses jovens, assim a 

sequência passa a ser: imagem, som e texto. 

          Para esses jovens, as tecnologias digitais – computadores, smartphones, tablets – 

são os principais mediadores das conexões de pessoas com pessoas. O tempo deles é o 

agora. São extremamente criativos perceberam que a informação é maleável, algo que 

podem controlar, reconfigurar de maneiras novas e interessantes. Isso significa que 

podem editar seu próprio perfil no Facebook, seus verbetes favoritos na Wikipedia, suas 

fotografias no Instagran, seu perfil profissional no Linkedin, escolher seu filme preferido 

no Netflix ou baixar uma faixa de música recém-lançada no Shared ou iTunes, legalmente 

ou não. Descobriu que pode utilizar esse espaço conectado para criar e consumir notícias, 

espalhar ideias, convocar movimentos, sugerir entretenimentos. Constatou que 

conseguem virtualmente todas as informações de que necessita para as suas vidas. 

          Para Fava (2014, p. 54), os jovens Y estão sempre conectados, procuram 

informação fácil e imediata, escolhem de arquivos digitais a livros, preferem e-mails a 

cartas, digitam em vez de escrever, vivem em redes de relacionamento, compartilham 

tudo: dados, fotos, hábitos, conteúdos pessoais que muitas vezes ganham instantaneidade, 

dimensões exponenciais e rapidamente se transformam no que o escritor queniano 

Clinton Richard Dawkins denominou memes globais na internet. 

          Para Araújo (2016, p. 23), é fundamental que o educador procure desafiar ao 

máximo o indivíduo desta geração para que ele se motive para o aprendizado, caso 
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contrário, o mesmo não terá nenhuma dificuldade em deixar aquela disciplina de lado, 

pois o insucesso, para ele, não é culpa dele. 

         Na mesma linha, Carvalho (2009, p. 63), é primordial que as instituições de ensino 

entendam a geração Y e busquem identificar quais são suas necessidades e aclamações, 

pois só assim vão perceber que os mesmos querem participar par se sentirem parte do 

todo. 

  

● Geração Z - nascidos a partir do início da década de 2000 até 2010 (GABRIEL, 2013, 

p. 86).  

 

          Geração também conhecida como iGeneration, Generation@, Net Generation, 

Generation AO (Always On), Generation Text e Nativos Digitais. Está intimamente ligada 

à expansão exponencial da internet e dos aparelhos tecnológicos. Um dos aspectos 

marcantes dessa geração é a velocidade com que obtém informações e a fácil irritabilidade 

quando estas não lhes chegam rapidamente. Pesquisadores acreditam que são na sua 

maioria individualistas, e que terão grande dificuldade em realizar trabalhos em equipe e 

em compreender a si mesmos. 

          De acordo com Neto e Franco (2010, p. 14), a Geração Z possui características 

marcantes como: vivem no mundo virtual, possuem muita facilidade com a tecnologia, 

são mais introvertidos por se fecharem em seus fones de ouvidos, possuem dificuldades 

com a estrutura tradicional escolar, dificuldades com relacionamentos interpessoais, visto 

que praticamente não existe, para eles, a linguagem verbal, pois a tecnologia presente 

dificulta tal processo de comunicação. 

         A grande nuance dessa geração é zapear, tendo inúmeras opções entre canais de 

televisão, internet, videogame, tablets e smartphones. Para Kenski (2007, p. 150), zapear, 

além do trânsito por diversos canais da televisão (ou outros equipamentos) através da 

utilização do controle remoto (ou, no caso do computador e outros equipamentos, do 

mouse, do teclado e das telas sensíveis ao toque) de forma a não manter uma relação 

direta com um único programa, canal ou atividade, vendo e fazendo, assim, de tudo um 

pouco, é um comportamento que se presencia também na escola, onde principalmente os 
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mais jovens acabam por zapear o ambiente de sala de aula, levando sua atenção ora para 

o que o professor está falando, ora para como o colega está se comportando. 

          Desse modo, percebe-se que para os jovens dessa geração tudo tem importância 

momentânea, o aprendizado, as brigas, os relacionamentos. Tudo gera e, ao mesmo 

tempo, perde valor rapidamente. 

          Para Fava (2014, p. 59), se a geração Y foi dominada pela tecnologia, a geração Z 

é dominada pela velocidade da tecnologia. Por isso, são extremamente impacientes, 

querem tudo instantaneamente. Os jovens Z cresceram vendo o desenvolvimento da Web 

2.0 e nascimento da Web 3.0. Por esses motivos, os modos de aprendizagem da geração 

Z também mudam. O aprendizado por meio de imagens estáticas tão importantes para o 

aprendizado da geração anterior já não tem mais relevância, é necessário que as imagens 

estejam em movimento para facilitar aprendizagem. 

          Assim, podemos inferir que os dispositivos digitais -  a maioria de alta tecnologia 

de que essa geração dispõe, permitem que estejam sempre conectados à internet, seus 

amigos e familiares, permitindo a comunicação e colaboração em diversas atividades em 

tempo real, independentemente de sua localização física e, também, o lançamento de 

conteúdo em sites e blogs de forma instantânea e simultânea contribuindo, desse modo, 

para a disseminação de informações e para a construção de conhecimento em redes 

digitais. É muito comum assistir em redes como o Youtube vídeos sobre trabalhos 

escolares realizados e dicas disponibilizados por jovens dessa geração. Para eles, a 

necessidade de exposição e aprovação ao que expuseram na rede é muito grande. É mais 

importante a quantidade de “curtidas” ou likes em tudo que disponibilizam do que uma 

crítica ou elogio em si. 

          É bem verdade que por se tratar de uma geração constituída por indivíduos 

constantemente conectados por meio de dispositivos portáteis, com uma nova noção de 

partilha e de propriedade artística e intelectual. É, juntamente com a geração Y, a geração 

com a qual o professor do século XXI se confronta. Aquela em que, com o advento da 

rede internet, se assiste a uma ruptura, iniciada com a TV e agora consolidada, em que 

  

a linearidade textual pode vir a tornar-se um mito. As crianças e jovens 

(Y e Z) navegam na rede livremente, seduzidas por sua estrutura, que é 
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uma metáfora de nosso pensamento fluido e não-linear. Por isso é tão 

doloroso para muitos jovens, hoje, a leitura de um livro. Ela é limitada, 

engessada, não faz hiperlinks diretos. Por exemplo, imaginemos um jovem 

que está lendo o capítulo de um livro no qual em um parágrafo lê sobre o 

suicídio de baleias. O jovem quer saber mais sobre o tema, mas o livro 

não lhe dá a possibilidade do link direto. A internet, sim. Em menos de um 

minuto, ele não só saberá muito sobre o tema, como poderá ver as imagens 

e ouvir os sons de muitos casos desses suicídios em um site como o 

Youtube, e daí poderá dar novos saltos. E, note-se, muitas vezes não 

retornando ao assunto/tema inicial de sua pesquisa/navegação. Além 

dessa questão central dos processos de percepção mais sinestésicos 

(hipermidiáticos), que rompem com a tradição do educar baseado no texto 

e na oralidade – grande choque de gerações –, os jovens, e também as 

crianças, sofrem ainda com outros problemas. O mais gritante é o da 

aceleração dos processos tecnológicos em todos os campos e a dificuldade 

para selecionar informação útil, adequada e significativa, num oceano 

ilimitado de fluxos informacionais diários (NETO, 2010, pp. 14-15). 

 

          Para estudiosos como Lengel (2013, p. 29), é uma geração totalmente familiarizada 

com a internet, compartilhamento de arquivos, não apenas acessando de suas casas, mas 

também pelo smartphone, estando, assim, extremamente conectadas. Vivem com a 

televisão ligada enquanto se estuda para uma prova, fones no ouvido ao redigir um 

trabalho escolar, conversa virtual com vários amigos ao mesmo tempo, enquanto realiza 

alguma tarefa escolar, preferência por fotografar a lousa ao invés de copiar o conteúdo ali 

exposto são cenas bem comuns na atualidade dos alunos do século XXI. Essa geração 

possui características muito próximas às da geração que sucedeu a chamada Geração Y 

(Yuppies40) ou Milennials (nascidos entre 1980 e 1995). Essas duas gerações sempre 

pertenceram ao mundo globalizado e conectado em que limitações de tempo e espaço 

diferem das apreendidas por seus pais e avós. 

                                                           
40 Yuppies é uma expressão inglesa que significa "Young Urban Professional", ou seja, Jovem Profissional 
Urbano. 
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          Sassaki, (2016, p. 21), também aponta uma série de características comuns às 

gerações Y e Z que configuram os alunos 3.0: o imediatismo, o menor tempo de 

concentração exclusiva, a multitarefa, a adaptabilidade e a busca por estreitar a relação 

entre trabalho e lazer. E, ao contrário do que dizem por aí, são capazes de manter 

relacionamentos – muitos, inclusive, à distância – o que confirma que os alunos 3.0 são 

pouco apegados às fronteiras geográficas. Um tweet, afinal, pode atravessar o globo. 

Entretanto, as particularidades dos alunos 3.0 vão além do uso da tecnologia. Suas 

mudanças de mentalidade, comportamento e forma de aprender se expandem para o 

mundo offline. 

          As habilidades tanto na gravação de vídeos como ao tirar fotografias e editá-los, é 

uma das características dos Z que, com muita irreverência formatam os tradicionais 

Memes41 para compartilhar com seus amigos do Facebook, Instagran e/ou WhatsApp, que 

por sua vez configuram as redes sociais aos qual estes indivíduos empregam uma 

linguagem particular repleta de onomatopeias, emoticons e linguagem “memética”. As 

hashtags42 e os autorretratos, popularmente conhecidos como selfies, são emblemas 

desses Nativos Digitais. Além de trivialidades, assim como os Y, são sedentos por 

informação, condicionando sua memória não à informação em si, mas aonde procuram e 

encontram essas informações. E, de uma forma ou de outra produzem e compartilham 

informações, contribuindo para a crescente expansão da inteligência coletiva 

(INDALÉCIO E CAMPOS, 2016, p. 33). 

 

 

 

 

                                                           
41 Conteúdos compartilhados por mídia, geralmente fotos, vídeos, textos e sons, que apresentam tom 
cômico. Trata-se de uma linguagem como “vírus” que buscam transmitir ideias de forma rápida e 
facilitada. Fonte consultada: Urban Dictionary  (2014). 
Disponível em: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Internet+Memes. Acesso em 10: ago. 
2017. 
 
42 Palavra antecedida do sinal cerquilha (#), usada geralmente para identificar assuntos nas redes sociais. 
Fonte: Dicinário Priberam da Língua Portuguesa [em linha] 2008-2013.  
Disponível em: http//www.priberam.pt/dIpo?hashtag%20.  Acesso em: 20 ago. 2017. 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Internet+Memes
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● Geração Alpha nascidos a partir de 2010 (McCRINDLE, 2013, p. 3) 

           

          Segundo McCrimdle (2013, p. 2), essa é a geração que está substituindo a Geração 

Z. É a terceira geração de Nativos Digital. Apesar da tenra idade, seu futuro está 

começando a tomar forma. Seguindo uma ordem econômica neoliberal e advindos das 

Gerações X e Y, que não apresentam pretensão de ter muitos filhos, os Alpha estão 

condicionados a algumas circunstâncias que os obrigam a arcar com as expectativas de 

seus pais, que esperaram, em média, três décadas para começar a constituir uma família. 

          Conforme preveem os autores McCrindle e Wolfinger (2009, p. 23), os jovens 

alpha serão materialistas e focados em tecnologia, tendo a seu dispor mais opções de 

produtos eletrônicos para seu entretenimento e trabalho. Filhos de pais mais bem 

sucedidos e, com menos irmãos, não deverão ter problemas de acesso e essas tecnologias. 

Esse provável cenário poderá levar os seus pais à compreensão de que, se por um lado os 

filhos terão muito a ganhar com o consumo da tecnologia e suas possibilidades e 

oportunidades, por outro poderão ter problemas com a quantidade de informação com a 

qual terão que lidar e com os consequentes problemas de segurança relacionados a esse 

fato. 

          De acordo com Serrano (2014, s/p), é uma geração ainda sem características 

precisas, a não ser que nasceram em um mundo conectado em rede. Por certo, a interação 

com a tecnologia desde o nascimento é sua principal característica. Fator esse que 

impulsiona as atividades cerebrais, fazendo com que o cérebro mude, tornando as crianças 

dessa geração mais inteligentes, mais capazes. 

          Para a psicóloga Vanessa Beraldo, a Geração Alpha encontra-se bombardeada de 

cores e formas de educação em todos os lugares e momentos, auxiliado pela mobilidade 

da tecnologia gerando assim uma aceleração ainda maior do processo de 

desenvolvimento. São crianças muito mais atentas e observadoras. Aparentam ser mais 

inteligentes, mas esta percepção se deve por estarem inseridas em um ambiente com 

muito mais estímulos sensoriais, com brinquedos criados cuidadosamente para 

desenvolver sua audição, tato e visão. A mobilidade da tecnologia atual também auxilia 

bombardearmos essa geração com cores e formas de educação em todos os lugares e 
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momentos, gerando uma aceleração ainda maior do processo de desenvolvimento. 

(BERALDO, 2015, s/p).  

          McCrimdle (2013, p. 3) aponta que os nascidos nesse grupo usarão a tecnologia de 

forma ainda mais intuitiva, e, “esse não foi o caso da geração anterior que teve de fazer 

logon com nomes de usuários. Essa geração pode apenas acessar – é touch screen, é 

tecnologia inteligente, intuitiva que atravessa as barreiras linguísticas”. Afirma-se até que 

os Alpha, em determinado momento de suas vidas, terão dispositivos incorporados dentro 

do corpo, “eles poderão tocar em sua orelha direita para ligar seu telefone celular e sua 

orelha esquerda para desligá-lo”, declara Salgado (2013, p. 3). 

          Além disso, a Geração Alpha vive um momento em que se preza a diversidade, a 

espontaneidade, a autonomia e a ausência de estereótipos. Nesse contexto, o processo 

educacional dessa nova geração mostra que as crianças estão cada vez mais ativas, 

independentes e adaptadas, desde muito cedo, às diferentes tecnologias. “A tendência é 

que, em um futuro não muito distante, o aprendizado seja customizado, com materiais 

apropriados de acordo com o perfil da criança e focado no que ela gosta, precisa e sabe 

fazer” (FURTADO, 2015, s/p). 

          Desse modo, podemos constatar que dado o fato das crianças dessa geração já 

nascerem “conectadas”, descobrindo logo cedo as cores, as formas, os sons e as 

funcionalidades de aparatos tecnológicos, elas não precisam aprender essa nova 

linguagem, pois já utilizam isso de modo natural. Assim, a forma com que essa geração 

interage com o mundo é bem diferente da forma com que interagiam as gerações 

anteriores e para conduzir a aprendizagem dessa turma, a escola deve mudar abrindo 

caminhos para um ensino mais personalizado, de modo a entender as preferências e ritmos 

de aprendizagem de cada aluno, buscando soluções adaptativas adequadas para cada 

situação e estágio de aprendizagem. 

 

3.7 Características do aluno 3.0 

 

          Como se pode notar pelo exposto nos tópicos anteriores desse trabalho, os 

estudantes das três gerações de Nativos Digitais, são alunos que incorporam mídias 

digitais em seu cotidiano de maneira mais significativa – estão cada vez mais conectados 
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e familiarizados com as novas tecnologias e, por isso, têm novas expectativas em relação 

à aprendizagem, ao trabalho e à diversão. Suas experiências com as mídias digitais fazem 

parte de uma ampla transformação cultural que, simultaneamente, está moldando-os e 

proporcionando-lhes um novo meio para sua criatividade e participação. 

          A respeito da habilidade dos alunos em relação aos recursos tecnológicos, Almeida 

(2000) diz: 

 

Os alunos por crescerem em uma sociedade permeada de recursos 

tecnológicos, são hábeis manipuladores da tecnologia e a dominam com 

maior rapidez e desenvoltura que seus professores. Mesmo os alunos 

pertencentes a camadas menos favorecidas têm contato com recursos 

tecnológicos na rua, na televisão, etc., e sua percepção sobre tais recursos 

é diferente da percepção de uma pessoa que cresceu numa época em que 

o convívio com a tecnologia era muito restrito (ALMEIDA, 2000, p. 108). 

           

          De acordo com Xavier (2005, p. 127), as novas gerações têm adquirido o 

letramento digital antes mesmo de ter se apropriado completamente do letramento 

alfabético ensinado na escola. Esta intensa utilização do computador para a interação 

entre as pessoas a distância, tem possibilitado que as crianças e jovens se aperfeiçoem em 

práticas de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de letramentos e 

alfabetizações. Essas inúmeras modificações nas formas e possibilidades de utilização da 

linguagem em geral são reflexos incontestáveis das mudanças tecnológicas que vêm 

ocorrendo no mundo desde que os equipamentos informáticos e as novas tecnologias de 

comunicação começaram a fazer parte intensamente do cotidiano das pessoas. 

          Desse modo, Rodrigues e Aires (2014, p. 129) afirmam: 

 

A escola tem como papel principal preparar na totalidade as crianças e 

jovens para a sociedade em que vivem – sociedade tecnocrata, isto porque 

sem exceção eles cresceram nessa mesma era tecnológica estabelecendo, 

desde cedo, comunicação ou contato com as diferentes tecnologias. 
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          Nesse contexto, Oliveira (2007) aponta que o aluno 3.0 aprende da seguinte 

maneira: 

 

Os alunos se perguntam, atuam de forma racional e se comunicam, o que 

significa que constroem seu aprendizado como atores das atividades 

científicas que praticam. Observam um fenômeno do mundo real e 

próximo, e fazem perguntas. Realizam pesquisas por intermédio de 

experiências concretas, contempladas, eventualmente, pela busca de 

documentação; é importante que os alunos sigam esses dois 

procedimentos complementares. Durante essas atividades, eles 

intercambiam e argumentam, compartilham ideias, confrontam seus 

pontos de vistas e apresentam resultados, provisórios ou definitivos, 

oralmente ou por escrito. Deste modo, estão dispostos a ouvir e respeitar 

o outro, a levar em conta a sua opinião (OLIVEIRA, 2007, p. 41).  

 

            O aluno 3.0 é um criador. Ele molda a sua experiência acadêmica de acordo com 

o seu estilo de aprendizagem, tipo de inteligência, facilidades e dificuldades, interesses e 

background. O aluno 3.0 aprende melhor quando coloca o seu conhecimento em prática 

(SASSAKI, 2016, p. 24). 

             Larroca (2015, p. 1), define o papel do aluno 3.0 e sete princípios. São eles: 

 

1. O aluno é o protagonista da aprendizagem: 

 

           Sai de cena o aluno passivo, que espera o professor explicar a matéria, 

determinar os exercícios que devem ser feitos, a correção dos exercícios...  

Em seu lugar entra o aluno que recebe como tarefa pesquisar sobre um tema 

e aplicar as informações coletadas para a criação de soluções para um 

problema real, verificado na sociedade. Portanto, o aluno se torna o 

protagonista de sua própria aprendizagem, responsável por pesquisar e 

procurar significado para as informações encontradas, sob a orientação do 

professor. 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

125 
 
 

 

2. O aluno não encontra respostas prontas: 

 

          Como os projetos propostos sugerem a busca por soluções a problemas 

reais, as respostas não são encontradas em um livro, e sim através da análise 

de informações, comparação entre situações semelhantes verificadas em 

outros contextos e síntese de conhecimentos, através da formulação de novas 

propostas. Isso não é encontrado em livro nenhum. Sai de cena a reprodução 

e tomam seu lugar a pesquisa, o raciocínio e a criatividade. 

 

3. O aluno não trabalha sozinho: 

 

          O objetivo do projeto é simular o ambiente de trabalho da vida real e, 

por esse motivo, o aluno 3.0 não trabalha sozinho. Ele faz parte de uma equipe 

com a qual deve colaborar e, muitas vezes, é seu papel liderar essa equipe 

para obter os resultados necessários. Mas, nessa equipe, cada um executa 

tarefas diferentes. Afinal, no trabalho as pessoas não têm a mesma função – 

o trabalho de um membro complementa o do outro. 

 

4. O aluno utiliza as tecnologias da informação: 

 

          O aluno deve, sim, procurar as informações necessárias. No entanto, 

para isso, ele dispõe de meios tecnológicos que trazem o conhecimento para 

a palma da mão. Ele pode ter acesso a livros e documentos digitais, a vídeos 

explicativos, a podcasts sobre os assuntos pesquisados. Além disso, essa 

tecnologia pode ser usada para se comunicar com os professores, com os 

colegas do grupo, com especialistas da sociedade, com alunos de outros 

lugares que solucionaram problemas semelhantes. Para essa geração, que 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

126 
 
 

nasceu apertando botões, não é difícil utilizar esses dispositivos, basta deixar 

um pouco o entretenimento e investir o tempo buscando conhecimento.   

 

5. O aluno trabalha na comunidade para complementar seu trabalho 

acadêmico: 

 

          Como o foco da Educação 3.0 é a solução de problemas reais, é 

fundamental nessa escola que o aluno conheça a comunidade que o cerca não 

apenas de forma superficial, mas realmente de forma vivenciada. É essa 

aproximação da comunidade que permite ao aluno uma leitura mais exata da 

realidade e a coleta de elementos (contexto, possibilidades) para a elaboração 

de propostas. Ao realizar trabalhos complementares na comunidade, o aluno 

tem a oportunidade de “colocar a mão na massa” para ajudar seu entorno e 

desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do próximo e ajudá-lo. 

 

6. O aluno defende suas ideias e as expõe de maneira criativa: 

 

          As novas atividades econômicas da sociedade 3.0 exigem que o 

profissional seja capaz de expor e discutir suas ideias com o grupo de 

trabalho, com os clientes, com a sociedade. Portanto, a proposta da Educação 

3.0 prevê que os alunos sejam estimulados a desenvolver essa habilidade 

desde cedo. Os trabalhos não devem ser produzidos apenas para leitura e 

avaliação por parte do professor. Eles precisam ter suas conclusões expostas 

através de imagens, vídeos, animações e diversas tecnologias da informação. 

Essas exposições ficam disponíveis na internet.   

 

7. O aluno é motivado e criativo: 
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          O aluno 3.0, como você pôde perceber, não é um expectador da aula. 

Ele é motivado para buscar o conhecimento e desenvolve sua criatividade 

para buscar sempre soluções novas para os problemas. Para isso, ele tem 

aliados tecnológicos e as pessoas que, próximas ou distantes, contribuem para 

o cambiar de ideias e crescimento pessoal. 

 

          Como se pode constatar, as novas gerações demandam uma escola que seja capaz 

e inteligente, no sentido de lhes proporcionar um método de aprendizagem que possibilite 

uma interligação de saberes, além de uma contextualização de conhecimentos e uma 

capacidade de ultrapassar a mera transmissão da informação. Uma escola inserida em 

redes sociais e culturais que não queira fazer tudo por conta própria, uma escola que seja 

criadora do conhecimento, baseando-se nos princípios da pesquisa e da descoberta, 

procurando o tempo todo o conhecimento e não sendo a escola da mera transmissão 

passiva de conhecimento. 

 

3.8 O professor na Era 3.0 

   

          Educar, no contexto da Educação 3.0, requer o desenvolvimento nos alunos de 

capacidades e competências que lhes permitam tornarem-se parte ativa no 

desenvolvimento das aprendizagens, em um quadro que respeite as suas características 

individuais e os espaços de construção do conhecimento e do saber. Nesse contexto, o 

papel do educador se transforma. Mesmo no século anterior, o professor já era apontado 

como um mentor, cujo trabalho passa a ser o de indicar caminhos e fomentar a busca do 

aprendizado por parte educando, diferentemente do professor personificado como 

detentor de todo o conhecimento ainda presente em muitas salas de aula. Basta observar 

a configuração do espaço escolar em que todas as carteiras ficam alinhadas em posição 

de fila direcionadas ao professor. É ele quem decide quais conteúdos e como devem ser 

transmitidos com pouca ou nenhuma influência das vontades e interesses de seus alunos. 

Neste cenário tradicional de educação, é também o professor quem estabelece avaliações 

homogêneas para turmas cada vez mais heterogêneas. Todos os alunos são avaliados da 
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mesma forma, pelos mesmos instrumentos de avaliação em que, muitas vezes, não se 

passam de meras reproduções de fatos/exercícios exatamente da maneira com que foram 

expostos, por esse professor, sem que sejam respeitados os progressos individuais de cada 

um. 

          Sassaki (2016, p. 15) sustenta que a chegada da tecnologia, a reorganização dos 

espaços de trabalho e a consequente onda da Educação 3.0 tornaram esse modelo inviável. 

Primeiramente, porque o acesso cada vez mais democrático à informação deixa explícito 

que o professor já não é a única fonte para se adquirir conhecimento. Com a velocidade 

das descobertas científicas, mesmo o conteúdo que o professor aprendeu em sua formação 

acaba sendo datado e descartado rapidamente. Enquanto isso, seus alunos, nativos 

digitais, atualizam-se em alguns cliques no smartphone.  

          Por isso, Lengel (2013, p. 7) justifica que é fundamental os educadores conhecerem 

e usarem as ferramentas tecnológicas incorporadas pelos alunos. Para ele, o professor não 

pode se sentir ameaçado pelo tablet. Até mesmo o Facebook pode ser usado como um 

meio de aprendizagem. Aponta ainda que o professor precisa incorporar esses 

conhecimentos e que o uso da internet em sala de aula faz com que o estudante reúna 

dados complementares e mantenha contato com pessoas interessadas no mesmo assunto. 

          No entanto, como bem aponta Gabriel (2013, p. 109), o fator “tecnologia” em si 

não é definitivo para a educação na era digital – ele só é diferencial positivo se contar 

com a participação efetiva do professor e dos planos pedagógicos. O professor deve 

deixar de ser um informador para se tornar um formador; caso contrário, o uso da 

tecnologia terá apenas aparência de modernidade. Alguém já disse que um computador 

permite que você faça mais erros muito mais rapidamente que qualquer outra invenção 

na história da humanidade. A internet amplificou esse potencial computacional 

adicionando o ingrediente “rede” – para o bem e para o mal. 

          Portanto, podemos concluir que nesse âmbito, os educadores precisam ser capazes 

de lidar com esses alunos, ajudando-os a transformar a grande quantidade de informações 

que eles têm disponíveis, atualmente, em aprendizagem. Precisa-se perceber qual é o 

sentido desse aprendizado, entendendo como certos conhecimentos se conectam a outros. 

É muito mais um trabalho de contextualização e ressignificação. É muito mais do que 

apenas ministrar aulas em série, pois o conteúdo que o professor transmite ao aluno na 
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sala de aula, esse tem acesso ao mesmo teor de maneira mais fácil e muitas vezes mais 

atraente em outros dispositivos. O professor precisa, então, mudar de foco e vir a ser um 

organizador da aprendizagem, levando o aluno a perceber a ligação entre os 

conhecimentos. 

 

          Para lidar com esse novo cenário a escola requer a presença de “novos” docentes, 

na perspectiva de Libâneo (2015): 

 

O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais 

ampliada, capacidade de aprender a aprender, competência para saber 

agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio de linguagem 

informacional, saber usar meios de comunicação e articular as aulas com 

as mídias e multimídias (LIBÂNEO, 2015, p. 47). 

 

          No entanto, Escola (2005) assinala que: 

 

[...] independentemente do reconhecimento das novas exigências que as 

TIC colocam aos educadores neste trânsito para a sociedade do 

conhecimento, o lugar do professor continua inquestionável e em nada 

ameaçado, pois se multiplicam as fontes e possibilidades de pesquisa e 

informação, a reconversão do aluno em explorador ativo do ciberespaço, 

exige mais do que nunca sua presença, ensinando aos alunos a difícil 

tarefa de avaliar e gerir a informação que chega (ESCOLA, 2005, p. 315).     

 

          Assim sendo, como bem aponta Sassaki (2016, p. 16), na Educação 3.0, o professor 

deixa de ser o centro da sala de aula para orbitar entre os alunos. Sem a obrigação de ser 

fonte exclusiva de conhecimento, ele adquire maiores responsabilidades: a de 

compreender seus alunos, orientá-los individual e coletivamente, coordenar projetos e 

atividades, introduzir novas ferramentas (ou ferramentas conhecidas, mas com novos 

propósitos) e provocar reflexões. Ele usa a tecnologia para conectar as pessoas, ideias, 

soluções, para acompanhar o desenvolvimento da turma e para potencializar a 
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aprendizagem – mas a tecnologia, em si, não é o foco e nem deveria ser. O professor 3.0 

valoriza a troca de experiências, o desbravamento de novos caminhos e a produção 

coletiva. 

          Destarte, podemos concluir que o contexto 3.0 altera significativamente as 

atribuições do professor com a incorporação de novos papéis, como os de mediador, 

facilitador, gestor, mobilizador, motivador, pois é consenso entre muitos estudiosos que 

as TIC não modificam o que se aprende, mas o modo como se aprende já que o processo 

de ensino-aprendizagem se tornou coletivo. Fava (2014, p. 69), discorre que, nesse 

âmbito, em vez de discorrer sobre docentes transmissores de conteúdos como ocupantes 

de papéis separados dos discentes receptores, podemos agora considerá-los participantes, 

interagindo de acordo com um novo conjunto de regras que nenhum de nós educadores 

entende por completo. Estamos na era da inteligência em rede, num sistema de 

colaboração e participação mútua. Essa cultura participativa não ocorre apenas por meio 

da tecnologia. Por mais sofisticada que venha a ser, ocorre na atitude, na conduta, na ação, 

na postura, no comportamento de cada stakeholder43 da escola, em suas interações sociais, 

uns com os outros. 

          O saudoso e visionário educador brasileiro Paulo Freire (2005, p. 42) já havia 

profetizado as transformações pelas quais a pedagogia passaria a partir da adoção de uma 

educação colaborativa: "Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens 

se educam entre si, midiatizados pelo mundo". 

          Freire (2005), aponta ainda que: 

 

O docente moderno necessita pensar mais amplamente além do contexto 

escolar e pensar no aluno interagindo em sua sociedade e sua cultura, 

trazer a realidade e experiências de vida que o aluno tem para o 

aprendizado, pois (...) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

                                                           
43 Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma 
empresa, escola, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles. Em inglês stake 
- significa interesse, participação, risco. Holder - significa aquele que possui. Assim, stakeholder também 
significa parte interessada ou interveniente. 
 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

131 
 
 

possibilidades para a sua própria produção ou construção (FREIRE, p. 

47). 

 

          Nessa mesma linha de raciocínio, Nóvoa (2009), elucida que é necessário estar 

consciente de que: 

 

(...) é preciso reagir a duas perigosas ilusões. Por um lado, a ilusão 

tecnológica, a ideia de que sofisticados utensílios (quadros interativos, 

computadores, smartphones, etc.) iriam resolver os problemas da 

educação. Não resolvem. São auxiliares extraordinários. Mas apenas isso. 

Por outro lado, a ilusão gestionária, organizacional, que se transforma 

rapidamente numa nova burocracia, asfixiante, insensata (NÓVOA, 

2009, p. 1). 

           

           

          Desta maneira, diante das mudanças no cenário educativo, emergiu a necessidade 

da atualização docente para o uso das novas tecnologias da informação e comunicação 

(NTIC). Assim, pode-se inferir que o professor 3.0 é um profissional que estará em 

constante formação, necessitando, cada vez mais, interagir com uma geração mais 

atualizada e mais informada, pois o educador continua sendo figura essencial no processo 

ensino-aprendizagem.  

           Com a adoção das tecnologias digitais, dentro e fora das salas de aula, a 

transmissão do conhecimento se torna, rapidamente, um grande desafio para uma geração 

de professores que estudou e aprendeu a ensinar em uma era pré-digital e não contava 

com recursos de interação e colaboração capazes de conectar mestres, estudantes e a 

sociedade civil de uma forma geral, independente de formação, cultura ou nação onde 

vivem. 

          Com tantas ferramentas à disposição para aprender e compartilhar, as gerações 

digitais estão exigindo das escolas uma veloz revolução nas metodologias de ensino 

capazes de sedimentar uma estrada sólida. Os professores devem estar prontos para lidar 

com alunos cada vez mais conectados e informados e que, muito mais do que mestres, 
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querem encontrar mentores capazes de facilitar o processo de aprendizado e aptos a 

direcioná-los para a solução de problemas que irão enfrentar para construir uma sociedade 

melhor. Nesta nova realidade pedagógica, o professor não somente ensina, mas, 

principalmente, aprende. A lembrar que o mais importante não é o uso da tecnologia, mas 

sim o uso didático da tecnologia (LENGEL, 2014, p. 2).   

          Nessa mesma linha de raciocínio, Moran (2013, p. 67-69), indica que a 

aprendizagem será mais tutorial, de apoio, de ajuda. Será uma aprendizagem entre pares, 

entre colegas, e entre mestres e discípulos conectados, em rede, que trocam informações, 

experiências, vivências. Aprenderemos em qualquer lugar, a qualquer hora, com 

tecnologias móveis, poderosas, instantâneas, integradas, acessíveis. Não precisaremos ir 

a lugares específicos, o tempo todo. Iremos para alguns contatos iniciais e avaliação final, 

pois viveremos nestes próximos anos um rico processo de aprendizagem na sala de aula, 

focando mais a pesquisa em tempo real, as atividades individuais e grupais online, 

mudando lentamente as metodologias de transmissão para as da aprendizagem 

colaborativa e personalizada. Aos poucos perceberemos que não faz sentido confinarmos 

alunos nas salas de aula para aprender. Os professores, aqui então, terão de estar 

permanentemente integrados ao processo de atualização, por meio de cursos virtuais, de 

redes sociais significativas, participando de projetos colaborativos dentro e fora das 

instituições em que trabalham, devem também procurar sempre conectar o ensino com a 

vida do aluno. Chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela 

imagem, pelo som, pela representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela 

interação online e offline. 

 

          Inspirada nas ideias Lengel (2012) sobre a Educação 3.0, Larroca (2017, p. 1), 

 traça como perfil comum aos Educadores 3.0, os seguintes aspectos: 

 

1. O educador conduz pesquisas que geram novos conhecimentos: 

 

          Na Educação 3.0, o foco está na solução de problemas reais ou 

significativos para a sociedade ou vida acadêmica. Por isso, para muitas dessas 

situações, não existem respostas prontas. Além disso, o projeto relevante para 
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um ano pode não ser relevante para o ano seguinte, ou para outra comunidade. 

O professor, nesse momento, é fundamental, pois é ele quem promoverá a 

apropriação de novos conhecimentos. Logicamente, ele também se beneficia e 

adquire novas experiências com esse processo. Com seus conhecimentos e 

habilidades, ele orientará os alunos quanto à leitura da realidade, a 

interpretação das fontes de informações e como elas podem ser aplicadas na 

busca por soluções, em sua área de atuação. 

 

2. Mais que transmitir conhecimento, o educador desenvolve habilidades: 

 

          Atualmente, informações estão ao alcance de qualquer pessoa com 

acesso à internet, muitas vezes com atualizações em tempo real. O papel do 

professor tornou-se, então, ainda mais importante, embora necessite de 

reinvenção constante. O objetivo dos projetos focados na solução de problemas 

reais é, também, desenvolver habilidades – a capacidade para utilizar as 

tecnologias para obter informações, para identificar aquelas que são relevantes 

e dignas de credibilidade, habilidade para aplicar essas informações na 

elaboração de soluções de problemas, capacidade de expor ideias de forma 

convincente, mas respeitosa, capacidade de conviver com pessoas diferentes… 

 

3. O educador utiliza sua área de conhecimento em prol de um projeto 

interdisciplinar: 

 

          Ao pesquisarem um tema, os alunos necessitarão do conhecimento 

fundamental à sua compreensão e utilização. Cada especialista contribuirá 

trabalhando, em sala de aula, a relação que sua área de conhecimento tem com 

o tema da pesquisa. Os conceitos importantes, como as informações coletadas, 

se relacionam ou demonstram esses conceitos, as melhores formas de 

interpretá-las e analisá-las de acordo com o conteúdo das diferentes áreas será 

uma das atribuições do professor. 
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4. O educador utiliza as tecnologias da informação e comunicação: 

 

          A utilização consciente das tecnologias tornou-se uma necessidade 

básica. Quando os alunos da geração Z chegarem ao mercado de trabalho, a 

expectativa sobre eles será a capacidade de utilização desses dispositivos como 

nativos digitais. Num futuro muito próximo, os alunos que não tiverem a 

oportunidade de utilizá-las ficarão excluídos de importantes oportunidades 

educativas e profissionais. Da mesma forma que hoje não é necessário ir ao 

banco e enfrentar fila para pagar uma conta que pode ser paga dentro da própria 

casa, não é mais necessário se dirigir ao prédio de uma faculdade para fazer um 

curso, não é preciso sair da própria cidade para assistir a uma palestra, a 

situação de aprendizagem também pode ser muito facilitada pelos dispositivos 

de comunicação. Não é mais necessário que o professor escreva na lousa e que 

os alunos copiem algo que pode ser acessado através de um link passado por 

mensagem instantânea. Na Educação 3.0 usa-se o mesmo princípio – toda a 

informação está na palma da mão. Cada tecnologia tem seu espaço, e cabe ao 

professor utilizá-las como qualquer outra pessoa as utiliza atualmente e ensinar 

aos seus alunos como podem fazer isso de forma equilibrada e consciente. A 

tecnologia é utilizada também para a comunicação com os estudantes, 

orientação constante e para o monitoramento do andamento das pesquisas. 

 

5. O educador trabalha em parceria com outros professores e profissionais 

da sociedade: 

 

          Da mesma forma que o projeto envolve o conhecimento de várias 

disciplinas, ele envolve também vários professores. Ao pesquisarem um tema, 

os alunos obterão informações, mas a condução da análise desses dados pode 

e deve ser orientada pelos professores, de acordo com sua área de 

especialização. Ao professor de Matemática caberá instruir a respeito do 

cálculo dos fatores pertinentes. Do professor de Língua Portuguesa será o papel 

de conduzir a elaboração da argumentação e da forma de apresentação. Cada 
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especialista das diversas áreas deverá contribuir, conforme a pertinência do 

assunto. Além disso, espera-se que, na Educação 3.0, haja tal nível de parceria 

com a sociedade que não apenas os professores contribuam, mas especialistas 

de diversas áreas, profissionais atuantes na sociedade, estejam em contato com 

os estudantes. 

 

6. O educador participa ativamente na criação de um novo currículo: 

 

          Na verdade, se a Educação 3.0 reflete as transformações de uma 

sociedade constantemente em mudança, o currículo também não pode ser algo 

estático. Não se trata de estabelecer uma mudança, implantá-la e ponto. A 

escola 3.0 precisa se reinventar a medida que a sociedade muda e necessita de 

pessoas com novas habilidades. Não se trata mais de conformar as novas 

tecnologias aos currículos, mas sim de adaptar os aspectos da formulação, o 

educador terá mais capacidade de decisão e implantação de projetos. Devido à 

exigência da relevância desses projetos, ele é quem melhor conhece seu 

entorno, sua comunidade e seus alunos e, por esse motivo, poderá atuar de 

maneira decisiva para definir diretrizes de atuação. 

 

          Enfim, segundo Jim Lengel (2013, p. 42), o papel do professor será “buscar 

desenvolver alunos engajados, motivados e prontos para enfrentar os desafios de hoje e 

do futuro, enxergar o aprendizado como uma ação continuada, que não se restringe às 

oportunidades apresentadas pelo professor; acreditar que o aprendizado é para todos e 

ninguém deve ser excluído; reconhecer que as pessoas aprendem de forma diferente; e 

prover uma infraestrutura necessária para o aprendizado, que ainda é físico, mas cada vez 

mais virtual”. 
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O quadro a seguir traça um panorama comparativo entre Educação 1.0, Educação 2.0 e 

Educação 3.0., ressaltando os principais pontos de evolução. 

Quadro 6 -  Comparativo Educação 1.0, Educação 2.0 e Educação 3.0. 

 Educação 1.0 Educação 2.0 Educação 3.0 

Metodologia - Horários inflexíveis 

repartiam o tempo em 

disciplinas e tempos 

pré- estabelecidos para o 

cumprimento de cada 

tarefa. 

 

- Educação e trabalho se 

correspondiam, a escola 

produzia o tipo de 

cidadão necessário para 

o mundo ao seu redor. 

 

- Nobres eram ensinados 

por meio de textos 

sagrados e pobres 

aprendiam na terra, ao 

ar livre, em pequenos 

grupos. 

- Tarefas repetitivas e 

mecânicas com alunos 

dispostos em classes, 

supervisionados de perto 

pelo professor. 

 

- A troca de ideias era 

reprimida. 

 

- Educação padronizada 

e sistematizada de 

acordo com modelos que 

atendiam a maioria, mas 

excluía outros. 

 

- Media-se o sucesso 

pelo domínio de um 

conjunto restrito de 

rotinas e tarefas 

cognitivas que foram 

importantes para o 

trabalho industrial nas 

fábricas. 

- Trabalhos e atividades 

que permitem ao aluno 

ser parte ativa no 

desenvolvimento das 

aprendizagens. 

 

- Uso constante das TIC 

e redes sociais em quase 

todas as atividades de 

sala de aula.  

 

- Mede-se o sucesso dos 

alunos pela curiosidade, 

criatividade, e pela 

capacidade de colaborar 

em pequenos grupos 

para resolver problemas 

complexos.  

 

- Alunos trabalham em 

muitos grupos 

diferentes, cada um 

fazendo uma atividade 

distinta. 

Aluno Geração Baby Boomer  

 

- Não tiveram acesso às 

tecnologias digitais. 

 

Geração X 

 

- Imigrantes digitais. 

Gerações Digitais: Y, Z 

e Alpha. 

 

- Nativos digitais. 

Professor Figura mais importante 

na organização e no 

trabalho de formação do 

estudante; Geralmente 

um religioso escolhido 

para tal fim. 

Transmissor de 

conhecimento e 

guardião da ordem. 

Torna -se transmissor  

de conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

  

- Deixa de ser a única 

fonte de conhecimento e 

se torna mediador da 

aprendizagem;  Gerencia 

um complexo conjunto 

de projetos, estudantes e 

atividades que mudam 

frequentemente; Deixa 

de ser informador para 

se tornar formador. 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

4.1. Considerações sobre a investigação 

 

         Uma investigação pode ser definida como sendo o melhor processo para o encontro 

de soluções viáveis para possíveis problemas, através de recolhas planejadas, sistemáticas 

e respectiva interpretação de dados. É uma ferramenta da máxima importância para 

incrementar o conhecimento e, deste modo, promover o progresso científico permitindo 

ao Homem um relacionamento mais eficaz com o seu ambiente, atingindo os seus fins e 

resolvendo os conflitos (Cohen & Manion, 1980, p. 17; Santos, 2002, p. 7). 

          Como referem Sousa e Batista (2015, p. 3) um trabalho de investigação trata-se de 

um processo de estruturação do conhecimento, tendo como objetivos fundamentais 

conceber novo conhecimento ou validar outro preexistente, ou seja, testar alguma teoria 

para verificar a sua veracidade. Trata-se, portanto, de um processo de aprendizagem – 

não só para o indivíduo que a realiza, mas também para a sociedade que receberá a 

conclusão da mesma, depois. 

          O conhecimento pode ser adquirido de muitas formas, mas na perspectiva de 

Vergara (2014, p. 37), de todos os métodos de aquisição do conhecimento a investigação 

científica é o mais rigoroso e aceitável, uma vez que assenta num processo racional dotado 

de um poder descritivo dos fatos e dos fenômenos. É através da metodologia que se 

estuda, descreve ou explica os métodos que se vão aplicar ao longo do trabalho, de forma 

a sistematizar os procedimentos adotados durante as várias etapas, procurando garantir a 

validade e a fidelidade dos resultados. A metodologia tem como objetivo analisar as 

características dos vários métodos disponíveis, observando vantagens e desvantagens. 

          Para Lakatus e Marconi (2017, p. 25) na fase metodológica deve operacionalizar-

se o estudo, isto é, precisar o tipo de estudo, as definições operacionais das variáveis, o 

meio onde se desenrolará o estudo e a população deste mesmo estudo. 

          No entendimento das mesmas autoras, o estilo de pesquisa adotado e os métodos 

de recolha de informação selecionados, dependem da natureza do estudo e o tipo de 

informação que pretendemos obter (2017, p. 26). 
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           No rol dos procedimentos metodológicos estão os delineamentos, que possuem um 

importante papel na pesquisa científica, no sentido de articular planos e estruturas a fim 

de obter respostas para os problemas do estudo. (RAUPP & BEUREN, 2006, p. 77). 

           Kerlinger (1980, p. 94), escalarece que “a palavra delineamento focaliza a maneira 

pela qual um problema de pesquisa é concebido e colocado em uma estrutura que se torna 

um guia para a experimentação, coleta de dados e análise”. 

          Nesse sentido, Raupp e Beuren (2006, p. 78), inferem que o delineamento é 

intrínseco à pesquisa científica, norteando o pesquisador na busca de uma resposta para 

determinado problema.  

Figura 3 -   Delineamento para obter resposta ao problema de pesquisa.   

 

Fonte: Raupp e Beuren (2006, p. 78) 

 

          Para Santos M. C.  (2002, p. 74), numa investigação no campo educacional, existem 

características específicas próprias dos fenômenos educativos em estudo, com uma 

multiplicidade de fins e objetivos que lhes estão associados. 

          O mesmo autor (2002, p. 78) aponta que esta realidade educativa encontra-se 

dimensionada por aspectos morais, éticos e políticos onde são diversas as variáveis a 

interagir. Por esse fato, e no âmbito de uma investigação educativa, o comportamento 

deve ser contextualizado, pois, as características únicas dos fenômenos em estudo 

tornam-se impossíveis de serem repetidas. A captação dessa realidade complexa, 

dinâmica, interativa, é um desafio para qualquer investigação educacional. 

          Assim sendo, após uma consulta aprofundada e estruturada sobre as características 

mais relevantes dos variados tipos de pesquisa, a natureza do estudo e o tipo de 

informação as quais tencionamos obter, definimos o nosso estudo. 
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4.2 Pergunta de partida 

           

         Mediante o referencial teórico apresentado neste trabalho, com seu conjunto de 

conceitos e as relações entre si, formulamos o nosso problema de investigação por meio 

do qual encaminha-se o presente estudo: Qual é o papel do professor frente aos novos 

paradigmas educacionais que emergiram no século XXI?  

          Assim, o desenvolvimento desse estudo pretende, portanto, verificar  e demonstrar 

a importância do papel do professor no processo ensino/aprendizagem em contextos 

educacionais 3.0. 

          Decorrente do problema que se mostra no nosso objeto de estudo, destacam-se as 

questões condutoras da investigação às quais se pretende dar resposta, contribuindo, desse 

modo, para o esclarecimento da questão central, das quais enumeramos: 

  

● Será que os professores, inseridos no atual contexto educacional, possuem 

competências, que lhes permitam desenvolver uma prática pedagógica, em que se 

verifique uma integração das TIC? 

 

● De que modo as tecnologias da informação e comunicação, integradas no 

contexto 3.0, podem ressignificar a docência e tornar o ambiente de aprendizagem 

atraente para o aluno? 

 

4.3 Objetivos da investigação 

 

          Tencionando dar respostas ao problema apresentado, procuramos observar e 

analisar a prática docente em escolas tidas como 3.0, verificar se tais práticas estão 

efetivamente inseridas nesse contexto e a possível contribuição da mesma para a melhoria 

do processo ensino/aprendizagem face aos novos paradigmas educacionais que 

emergiram no século XXI. Isto é, tentaremos alcançar os seguintes objetivos: 

 

● Analisar experiências docentes no que diz respeito ao uso pedagógico da Web 3.0 

na sala de aula; 
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● verificar como se dá o uso das TIC em escolas inseridas no contexto 3.0 da cidade 

de São Paulo, seu uso pedagógico e o impacto no aprendizado dos alunos; 

 

● refletir sobre o papel do professor no século XXI.  

       

4.4 Opção metodológica 

 

          A metodologia dessa investigação é de caráter qualitativo consistindo em um 

estudo de caso sobre a prática docente em quatro escolas designadas 3.0. As técnicas de 

recolha de dados foram: análise documental, inquirição por entrevisata, observação 

participante e revisão da literatura, e tem omo instrumentos de recolha de dados: um guião 

de entrevista semiestruturada (Anexo 1) e uma grelha de observação participante (Anexo 

2) com tópicos previamente definidos. 

          Sousa e Baptista (2015, p. 56), apontam que a investigação qualitativa surgiu como 

alternativa ao paradigma positivista e à investigação quantitativa, os quais se mostraram 

ineficazes para a análise e estudo da subjetividade inerente ao comportamento e à 

atividade das pessoas e das organizações. A investigação qualitativa centra-se na 

compreensão dos problemas, analisando os comportamentos, as atitudes ou os valores. 

Não existe uma preocupação  com a dimensão da amostra nem com a generalização de 

resultados, e não se coloca o problema da validade e da fiabilidade dos instrumentos, 

como acontece com a investigação quantitativa. 

          Para Bogdan e Biklen (2010), 

 

A expressão investigação qualitativa é um termo genérico que agrupa 

diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o 

que significa rico em pormenores descritivos relativamente a pessoas, 

locais e conversas, e de complexo tratamento estatísitico. As questões a 

investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, 

sendo, outrosim, formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos 

em toda a sua complexidade e em contexto natural. Ainda que os 
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indivíduos que fazem a investigação qualitativa possam vir a selecionar 

questões específicas à medida que recolhem os dados, a abordagem à 

investigação não é feita com o objetivo de responder a questões prévias 

ou de testar hipóteses. Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos 

comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos da investigação. 

Recolhem normalmente os dados em função de um contato aprofundado 

com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais (BOGDAN e 

BIKLEN, 2010, p. 16). 

 

          Richardson (2007, p. 81), menciona que os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 

vividos por grupos sociais. Ressalta também que podem contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos. 

          Demo (2005, p. 143), adverte quanto ao problema em definir qualidade, para que 

seja algo mais que pura “não qualidade”, pois não se deve definir a pesquisa qualitativa 

pela exclusão, tendo simplesmente como ponto de partida o que ela não é. De acordo com 

o autor, o aspecto qualitativo pode ser considerado em termos de buscarmos o melhor: 

 

Fenômenos qualitativos caracterizam-se por marcas como profundidade, 

plenitude, realização, o que aponta para sua perspectiva mais 

verticalizada do que horizontalizada . No contraponto aparecem 

fenômenos que primam pela mera extensão, rotina, repetição, 

superficialidade, trivialidade. A qualidade aponta para o melhor, não 

para o maior  (DEMO, 2005, p. 146). 

 

          À vista disso, a abordagem qualitativa muito contribuiu na compreensão do tema 

tratado, pois ao refletir sobre a atuação do professor no contexto da educação 3.0 

buscamos compreender o papel do mesmo na atualidade e entender as causas e as relações 

que implicam esse procedimento de mudança nas práticas escolares. 
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4.5 . População e amostra 

 

          Segundo Hill e Hill (2002, p. 68), qualquer investigação pressupõe a recolha de 

dados. Estes são informação na forma de observações, ou medidas, dos valores de uma 

ou mais variáveis normalmente fornecidas por um conjunto de entidades que, em ciências 

sociais, são normalmente designadas por casos de investigação que podem ser pessoas 

singulares, famílias, empresas ou qualquer outro tipo de entidade para o qual o 

investigador pretende retirar conclusões a partir da informação fornecida. A este conjunto 

total de casos sobre os quais pretende retirar informações dá-se o nome de População ou 

Universo (HILL & HILL, 2002, p. 68).  

          Os mesmos autores consideram que é o objetivo da investigação que define a 

natureza e a dimensão do Universo, reconhecendo que, muitas vezes, o investigador não 

tem tempo e nem recursos suficientes para recolher e analisar dados para cada um dos 

casos do Universo pelo que, nessa situação, só é possível considerar uma parte dos casos 

que o constituem. Esta parte designa-se por amostra do Universo. Assim, o que o 

investigador pretende fazer ou o que pode fazer, na maioria das situações, é analisar os 

dados da amostra, tirar conclusões, e extrapolar as conclusões para o Universo (HILL & 

HILL, 2002, p. 71). 

          Desse modo, pela disponibilidade de meios e limite de tempo indicado para a 

conclusão desta investigação, optamos pelo desenvolvimento a nível local. A princípio 

era previsto a participação de quatro diferentes escolas de grupos diferntes para a 

realização da pesquisa de campo, todas situadas na mesma localidade. No entanto, só foi 

possível coletar dados em uma instituição. Mesmo sem uma justificativa pela não 

permissão da investigação de três escolas, a analíse das conversas levam-nos a crer que 

fatores como a inserção de uma pessoa estranha ao ambiente e à rotina da escola, além do 

não compartilhamento dos mesmos objetivos possam ter sido fatores determinantes pela 

recusa destas instituições. Participaram das entrevistas nove professores sendo seis do 

gênero feminino e três do gênero masculino, com idades que variam entre 36 e 53 anos 

de idade e tempo de serviço entre onze e trinta anos de trabalho. Os nove participantes no 

estudo foram identificados, nessa pesquisa, por P1, P1, P2 ... P9. Quanto às aulas,  foram 
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observadas, para análise, um total de 35 aulas de diferentes professores (20 ao todo) da 

mesma escola. 

4.6. Caracterização do campo de estudo 

 

          A escola em que os professores trabalham possui quatro unidades próprias todas 

localizadas na grande São Paulo. Possui em média 320 alunos e 27 professores em cada 

unidade de ensino. Além destas, trabalha em regime de franquias de modo que vende 

parceria pedagógica e material didático para várias escolas e cidades do Brasil, possui um 

Centro de Pesquisa e Tecnologia – CPT – utiliza tecnologia de ponta e produz conteúdo 

online e jogos tecnológicos educacionais disponibilizados em plataformas de ensino, em 

seu portal educacional 44 ou por meio de aplicativos para dispositivos móveis, além de 

conteúdo disponibilizado com tecnologia 3D. As salas de aula são equipadas com 

equipamentos de Datashow, apple tv, internet. Há ainda uma sala com lousa interativa, 

laboratórios de informática e robótica, ambiente maker equipado com impressora 3D 

cortadoras e frisadoras. Possui ainda cerca de 80 Ipads para cada Unidade de ensino de 

modo que os professores os utilizam com os alunos por meio de um sistema de 

rotatividade. Os alunos trabalham em seus cadernos impressos de atividades, mas também 

gravam animações na “nuvem” (armazenamento remoto em computador interligado por 

meio de internet), acessíveis em qualquer ponto do planeta em que haja acesso à internet. 

No contraturno, os alunos participam de atividades em ambiente maker45 em que 

procuram desenvolver o talento e a criatividade. 

          A Tecnologia Educacional é reconhecida no mercado pelo pioneirismo no 

desenvolvimento de soluções na área de ensino. Todos os recursos tecnológicos estão 

organizados em estruturas computacionais gerenciadas por bancos de dados, assegurando 

que os conteúdos programáticos sejam distribuídos de forma sistêmica e controlada. Para 

sustentar essa proposta, o colégio mantém uma estrutura de servidores atualizados e uma 

equipe de desenvolvedores que avaliam as ferramentas existentes no mercado. Nessa 

                                                           
44 Portal educacional da escola no endereço: www.objetivo.br. 
45 São espaços equipados com impressora 3D, cortadora a laser e equipamentos de robótica, também 
chamados de fab labs incentivam o aprendizado a partir da experimentação. Disponível em: 
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/34861/laboratorios-criam-ambiente-
para-aprendizagem-maker/. Acesso em 20 set. 2017. 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/34861/laboratorios-criam-ambiente-para-aprendizagem-maker/
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/34861/laboratorios-criam-ambiente-para-aprendizagem-maker/


 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

146 
 
 

incursão de pesquisa o trabalho de recolha de dados foi feito em uma das quatro unidades 

dessa mesma escola pelo fato de seguirem a mesma metodologia e planejamento 

curricular. 

 

4.7. Instrumentos para recolha de dados 

 

          Os instrumentos para a recolha de dados constituem meios técnicos que se utilizam 

para registrar as observações ou facilitar o desenvolvimento do trabalho investigativo. 

Essas técnicas podem ser inquirição com testes, questionários, observação participante e 

não participante, inquirição com entrevistas estruturadas e semiestruturadas, análise de 

declarações pessoais, históricas, comunicação não verbal, fotografias, documentos 

pessoais, recursos audiovisuais, métodos interativos e não interativos entre outros. 

(CARMO & FERREIRA, 1998, p. 50). 

          No presente trabalho, optou-se pelos recursos à construção de um guião de 

entrevista semiestruturada (anexo 1) e  pela observação dos mesmos em situação de aula, 

usando uma grelha de observação de aula (anexo 2). 

 

4.7.1 Entrevista semiestruturada 

 

          Tratando-se de uma de entrevista semiestruturada, atenção foi dada à formulação 

de perguntas que seriam essenciais para o tema a ser investigado (TRIVIÑOS, 1995, p. 

32; MANZINI, 2003, p. 13). 

          Para Manzini (1990/1991, p. 151), a entrevista é fundamentalmente um processo 

de interação social. Vale salientar que cabe ao entrevistador desvelar o facto e atentar-se 

para não trocar o relato pelo facto. Para se realizar uma entrevista, muitos passos devem 

ser cuidadosamente planejados para tentar evitar algumas falhas e ou inclusive vieses 

durante a execução da mesma. Um desses passos é a elaboração de um roteiro para a 

entrevista. De acordo com Manzini (2003, p. 17) o roteiro tem várias funções, sendo uma 

das principais auxiliar o entrevistador a buscar informações sobre o objetivo da pesquisa 

e sua forma de condução. Outra função, segundo o autor, é a de auxiliar o pesquisador a 

fornecer as informações de maneira mais fácil e com maior precisão ao entrevistado. 



 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 3.0 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE A PRÁTICA DOCENTE FACE A UM MUNDO IMPULSIONADO PELAS TIC. 

 

147 
 
 

          De acordo com Triviños (1995, p. 146), a entrevista semiestruturada tem como 

características questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses 

surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo 

investigador-entrevistador. A complementar, o autor afirma que a entrevista 

semiestruturada favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade, além de manter a presença consciente e 

atuante do pesquisador no processo de coleta de informações. 

          Neste trabalho, as entrevistas foram efetuadas pelo pesquisador, recorrendo a 

ferramentas como o Messenger e o Whatsapp, tidas como síncronas, pressupondo-se que 

estas tenham decorrido nas janelas dos chats, sem se utilizar de áudio (voz) e/ou vídeo 

(transmissão via webcam). Foi elaborado um Guião de Entrevista com questões 

previamente planejadas que será seguidamente objeto de uma análise. 

          O guião da entrevista está designado por três blocos, por sua vez. A saber: prática 

pedagógica em ambiente 3.0, estrutura das aulas com recursos tecnológicos, e, percepção 

pessoal do professor quanto à utilização dos recursos tecnológicos e desempenho dos 

alunos. Para cada objetivo indicado no instrumento de recolha de dados, o pesquisador  

delineia quatro ou cinco questões encadeadas sequencialmente. O entrevistador não 

descura os problemas levantados pelo meio a utilizar, já que a entrevista transcorre em 

ambiente online. 

          Na fase de planejamento da entrevista, além de serem indicados ao destinatário os 

objetivos da mesma, é ainda mencionado o tempo previsível de duração da mesma 

(previsão de uma hora no máximo), a data, hora, o local (Messenger ou Whatsapp), 

levando-se em conta a hipótese da entrevista ser interrompida e posteriromente retomada 

em caso de necessidade do entrevistado. Nesta etapa, é ainda relevante informar aos 

possíveis interessados acerca dos objetivos do estudo e a sua razão, assegurando-se que, 

por princípios éticos e morais, o anonimato será assegurado. 

          As entrevistas foram salvas em formato word e, no método de recolha de dados, foi 

usada a técnica copy/paste e analisadas neste trabalho as questões referentes aos três 

blocos acima citados. 

          As questões selecionadas foram:  
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1. Você já passou por alguma formação específica para o uso de recursos tecnológicos na 

sala de aula? Qual (ais)? 

2. Após essa formação, você se sentiu apto a utilizar? 

3. Dos recursos tecnológicos disponíveis na escola em que trabalha, qual (ais) utiliza com 

mais frequência em suas aulas? 

4. Com que frequência você desenvolve atividades com seus alunos utilizando-se de recursos 

tecnológicos? (Nunca/ uma vez por semana, duas vezes por semana/ uma vez por mês...). 

5. Com quais objetivos utiliza esses recursos em sala de aula? 

6. Já desistiu de utilizar algum desses recursos por dificuldade técnica? 

7. Realiza alguma atividade interdisciplinar com o uso de recursos tecnológicos? Por quê? 

8. Nessas aulas, os alunos trabalham individualmente ou em grupos? 

9. Durante o uso desses recursos, as atividades mudam frequentemente ou segue algum 

roteiro previamente definido? 

10. Como é a avaliação do desempenho dos alunos durante o uso de tais recursos? 

11. As aulas em que utiliza tais recursos são ministradas dentro da carga horária habitual ou 

em horário extraclasse? 

12. Face ao que observou nos seus alunos, considerou-os mais ou menos motivados 

comparativamente com outras aulas? Por quê? 

13. Para você, quais são as vantagens e desvantagens do uso de recursos tecnológicos no 

ensino regular? 

14. Exemplifique a aula com utilização de recursos tecnológicos que foi mais significativa 

para você em relação ao interesse e aprendizado dos alunos. 

15. Para você, qual é o papel do professor face à utilização de recursos tecnológicos na 

educação? 

 

          Estas perguntas corresponderam a questões levantadas no quadro teórico, dessa 

dissertação, referentes à atuação do professor no contexto da Educação 3.0 e suas 

implicações no aprendizado doa alunos.       

Para facilitar o processo de análise, as questões 1 e 2 foram agrupadas ao item inicial 

identificação e formação, as demais divididas em três blocos. Bloco 1 – Prática 

pedagógica em ambiente 3.0 - questões de 3 a 7; Bloco 2 – Estrutura das aulas com uso 

de recursos tecnológicos -  questões de 8 a 11 e, Bloco 3- Percepção pessoal do professor 
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quanto à utilização dos recursos tecnológicos e desempenho dos alunos – questões de 12 

a 15. No quadro a seguir está sistematizado o guião de entrevista utilizado e que serviu 

de “fio condutor” para a concretização das mesmas. 

 

Quadro 7 – Sistematização do guião de entrevista. 

Blocos Objetivos específicos Questões 

1. Legitimação - Clarificar os objetivos da 

entrevista; 

- Garantir o anonimato e a 

confidenciabilidade das 

informações recolhidas; 

- Garantir o direito à privacidade 

e anonimato; 

- Evidenciar a importância de 

colaboração do entrevistado; 

-Agradecer a participação. 

 

Esta entrevista tem por objetivo 

coletar informações a respeito da 

atuação do professor em contexto 

3.0. Enquadra - se na concretização 

de um trabalho de investigação 

desenvolvido no âmbito do 

Mestrado em Ciências da 

Educação, área de Comunicação e 

Tecnologias Educativas, garante-se 

a confidencialidade dos dados 

fornecidos e anonimato dos sujeitos 

envolvidos. Dada a importância de 

sua contribuição, solicito a sua 

colaboração para responder às 

questões refletindo sobre a maneira 

em que desenvolve o seu trabalho 

em um ambiente repleto de recursos 

tecnológicos disponíveis. 

Antes de iniciar. Tem alguma 

pergunta a fazer? 

  2. A Prática Pedagógica 

em ambiente 3.0 

Identificar os recursos 

disponíveis os modos  de 

utilização dos mesmos e as 

possíveis dificuldades de 

utilização. 

2.1. Dos recursos tecnológicos 

disponíveis na escola em que 

trabalha, qual (is) utiliza com 

mais frequência em suas aulas? 
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2.2. Com que frequência você 

desenvolve atividades com seus 

alunos utilizando-se de recursos 

tecnológicos? (Nunca/ Uma vez 

por semana, duas vezes por 

semana/ uma vez por mês...). 

2.3. Com quais objetivos utiliza 

esses recursos em sala de aula? 

2.4. Já desistiu de utilizar algum 

desses recursos por dificuldade 

técnica? 

2.5. Realiza alguma atividade 

interdisciplinar com o uso de 

recursos tecnológicos? Por quê? 

3. Estrutura das aulas 

com a utilização de 

recursos tecnológicos. 

- Conhecer a estrutura de uma 

aula que faz uso de recursos 

tecnológicos e como os 

professores avaliam o 

desempenho dos alunos nesse 

tipo de atividade.  

3.1. Nessas aulas, os alunos 

trabalham individualmente ou em 

grupos?  

3.2. Durante o uso desses 

recursos, as atividades mudam 

frequentemente ou segue-se 

algum roteiro previamente 

definido? 

3.3. Como é a avaliação do 

desempenho dos alunos durante o 

uso de tais recursos? 

3.4. As aulas em que utiliza tais 

recursos são ministradas dentro da 

carga horária habitual ou em 
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horário extraclasse?  

 

4. Percepção pessoal 

do professor  

Caracterizar a forma como o 

professor entrevistado encara 

as principais vantagens e 

desvantagens da utilização de 

recursos tecnológicos no 

ensino. 

4.1. Face ao que observou nos seus 

alunos, considerou-os mais ou 

menos motivados 

comparativamente com outras 

aulas? Por quê? 

4.2. Para você, quais são as 

vantagens e desvantagens do uso 

de recursos tecnológicos no ensino 

regular? 

4.3. Exemplifique a aula com 

utilização de recursos tecnológicos 

que foi mais significativa para 

você em relação ao interesse e 

aprendizado dos alunos. 

4.3 Para você, qual é o papel do 

professor face à utilização de 

recursos tecnológicos na 

educação?  

5. Agradecimento   

Fonte: Elaboração própria. 

4.7.2. Grelha de observação de aulas 

 

         De acordo com Vale (2000, p. 33), a observação é a melhor técnica de recolha de 

dados do indivíduo em atividade, em primeira mão, pois permite comparar aquilo que diz 

com aquilo que faz. Assim, as investigações constantes que foram realizadas em ambiente 

natural de professores e alunos contribuem para melhor compreensão das ações e para o 

enriquecimento da investigação. 
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          Desse modo, iniciou-se uma observação no ambiente natural antes da criação de 

uma grelha para que aspectos pontuais fossem observados e analisados. As informações, 

recolhidas em ambiente natural, fez com que nos deparássemos com a realidade e 

determinou as estratégias que posteriormente utilizamos conforme os princípios 

defendidos por Estrela (1986, p. 88):  

 

● seriam utilizados os processos de observação indireta; 

● a observação incidiria em situação de aula; 

● os instrumentos e técnicas teriam que ser organizados no sentido de se 

conseguir a concentração da informação recolhida; 

● toda a observação incidiria na atuação do professor em sala de aula. 

 

          A utilização de grelha de observação ou de um guião de observação, nas 

observações direta ou indireta, podem ser uma forma de registrar as informações de um 

modo mais organizado, já que há um conjunto de indicadores necessários para orientar a 

observação, mas esses tópicos não podem ser excessivos impedindo o investigador de 

observar elementos essenciais (CARMO & FERREIRA, 1998, p. 47). 

          Nesse estudo, foi utilizada uma grelha de observação constituída por oito categorias 

e cada uma delas composta por categorias subsequentes. O tempo foi marcado durante 

aulas de 50 minutos. E cada comportamento observado, nesse espaço de tempo, foi 

registrado apenas uma vez. A grelha centra a observação na aula e, principalmente, no 

papel que desempenha o professor no contexto da Educação 3.0. Inclui descritores para 

cada uma das categorias que são orientadoras da observação e acerca dos quais se solicita, 

a quem observa, um juízo qualitativo sobre a sua importância para caracterizar a aula 

presenciada e o impacto das novas tecnologias da informação e comunicação na prática 

de ensino e aprendizagem. O juízo traduz-se em S. (sim) N. (não) NO. (não observado). 

A saber: 

          No cabeçalho, está previsto o preenchimento de um conjunto de campos que 

permitem melhor caracterizar os sujeitos observados, qual o seu gênero 

(masculino/feminino) turma, data, hora, sala disciplina que leciona e conteúdo abordado 

na aula. 
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          Nos campos de observação foram colocados 30 itens de observação, organizados 

em oito campos. A saber: 

1. Início da aula 

1.1. Inicia a aula com recurso que de alguma forma motive dos alunos. 

1.2. Organiza a sala de forma a facilitar a interação entre os alunos. 

1.3. Esclarece os alunos acerca do que se espera deles quanto ao uso das TIC. 

 

2. Organização e abordagem dos conteúdos 

2.1. Considera as experiências, as ideias e os conhecimentos prévios dos alunos. 

2.2. Apresenta o saber de forma problematizada de modo a suscitar dúvidas / questões 

nos alunos. 

2.3. Aborda conteúdos na sequência: imagem, som e texto. 

2.4. Cria expectativas desafiadoras na abordagem dos conteúdos com utilização de 

recursos de TIC. 

2.5. Demonstra um bom conhecimento dos conteúdos de sua área disciplinar. 

 

3. Estratégias de ensino e aprendizagem 

3.1. Executa o papel de mediador da aprendizagem. 

3.2. Utiliza / orienta o uso de recursos tecnológicos com facilidade. 

3.3. Monitoriza o progresso dos alunos. 

3.4. Interage com os alunos em um sistema de colaboração e participação mútua. 

3.5. Mantém os alunos ativamente envolvidos nas tarefas propostas ao utilizar recursos 

de TIC. 

3.6. Implementa formas de trabalho colaborativo (em pares / em grupos) 

3.7. Proporciona aos alunos oportunidade de participarem ativamente da aula. 

 

4. Utilização de recursos tecnológicos   

4.1. Os recursos utilizados são adequados aos objetivos e aos conteúdos propostos. 

4.2. Os recursos estão adequados ao nível etário dos alunos. 

4.3. Os recursos utilizados despertam interesse nos alunos. 
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4.4. Usa de forma efetiva os recursos da aula (material de apoio, textos, livros, quadro 

interativo, tablete, projetor e demais recursos audiovisuais.) Quais? ______________   

 

5. Relação pedagógica, comunicação e clima na sala      

5.1. Utiliza linguagem socialmente adequada e de fácil entendimento. 

5.2. Estimula e reforça a participação de todos os alunos. 

5.3. Ouve, analisa e responde aos alunos. 

5.4. Procura interagir com todos os alunos. 

5.5. Reforça, com frequência, os comportamentos adequados dos alunos. 

5.6. Gere com segurança situações problemáticas / conflitos interpessoais. 

5.7. Interage com os alunos por meio de algum recuso de TIC durante a aula. 

 

6. Avaliação das aprendizagens  

6.1. Proporciona oportunidades aos alunos de identificarem os seus progressos e 

dificuldades. 

6.2. Proporciona momentos de feedback/verificação das atividades para detectar 

dificuldades.   

 

7. Conclusão da aula  

7.1. Efetua uma síntese global dos conteúdos tratados na aula. 

7.2. Indica tarefas a realizar em casa pelos alunos com utilização de recursos de TIC. 

 

8. Apreciação geral  

8.1. Pontos fortes e pontos fracos. 

 

          A proposta de observação de aulas, passou por duas fases: a primeira caracterizou-

se pela adesão da escola, professores e observação das aulas, com a formulação das 

questões de ensino e aprendizagem que poderiam ser melhoradas a partir do uso das 

tecnologias educativas tendo em vista a estrutura recomendada para uma aula como: 

início da aula; organização e abordagem dos conteúdos; estratégias de ensino e 

aprendizagem; utilização de recursos tecnológicos; relação pedagógica, comunicação e 

clima da sala; avaliação das aprendizagens e clima da sala. 

          Em seguida, apresentaremos, analisaremos e discutiremos os resultados obtidos. 
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Capítulo 5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

____________________________________________________________________ 

 

5.1. Análise de conteúdo das entrevistas. 

5.2. Análise da observação das aulas. 

5.3. Considerações finais. 

5.4. Orientações para futuras investigações. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 Análise de conteúdo das entrevistas 

 

         Para apresentação dos dados obtidos, e depois de se proceder à análise de conteúdo 

de modo a conhecer a opinião de cada um dos participantes em relação a cada bloco de 

questões apresentado, parece-nos apropriado, num primeiro momento, apresentar os 

dados que caracterizam os profissionais entrevistados. Assim, o Bloco I tem por 

finalidade apresentar as variáveis demográficas para melhor identificar os participantes 

do processo, sendo, desse modo, identificados da seguinte maneira: 

P1 - 41 anos, gênero feminino, com 17 anos de docência, leciona Arte, para alunos 

cursantes do 6º ao 9 ano do Ensino Fundamental. Licenciada em Educação Artística 

com habilitação em Artes Plásticas. Como formação específica para uso de recursos 

tecnológicos em sala de aula, estudou “Arte e Tecnologia”, em 2010; 

“Multiletramento nas aulas de Arte: o uso do telefone celular para fazer arte”, em 

2014; “Estratégias para uso do material didático - como conduzir as aulas e explorar 

virtualidades do material de acordo com o projeto pedagógico que o orienta”, em 

2015 e 2016. 

P2 - 39 anos, gênero masculino, com 20 anos de docência, leciona Língua Portuguesa 

para alunos cursantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Disciplinas 

Pedagógicas para alunos que cursam Pedagogia no ensino superior. Licenciado em 

Letras – Português e Espanhol, possui mestrado em Literatura Infanto-Juvenil e cursa 

doutoramento em Língua Portuguesa. Como formação específica para uso de 

recursos tecnológicos em sala de aula, fez um curso rápido intitulado: “O uso de 

recursos tecnológicos na sala de aula”.                 

P3 - 36 anos, gênero masculino, com 15 anos de docência, leciona Ciências Naturais 

para alunos cursantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Médio, licenciado em Ciências Biológica, possui Especialização em 

Educação Ambiental.  Como formação específica para uso de recursos tecnológicos 

em sala de aula, passou por treinamento na própria escola para conhecer as 

funcionalidades dos recursos tecnológicos disponíveis. 
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P4 -  38 anos, gênero feminino, com 20 anos de docência, leciona Matemática para 

alunos cursantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Médio. Licenciada em Matemática, possui mestrado em Educação Matemática.  

Como formação específica para uso de recursos tecnológicos em sala de aula, estudou 

“Autoformação pelo uso das tecnologias da informática e da comunicação – TIC”, 

carga horária de 255h. 

                

P5 -  39 anos, gênero masculino, com 15 anos de docência, leciona Geografia para 

alunos cursantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Licenciado em geografia. 

Como formação específica para uso de recursos tecnológicos em sala de aula, 

participou de cursos de curta duração voltados ao conhecimento de softwares, 

aplicativos utilizados em sala de aula. Fez um curso de Google Earth para aulas de 

Geografia e também participou de cursos voltados a aplicativos para Ipad como 

Barefoot Atlas, Back in Time e Solar System. 

  

P6 – 53 anos, gênero feminino, com 30 anos de docência, leciona Inglês para alunos 

cursantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Licenciada em Letras Português – 

Inglês. Como formação específica para uso de recursos tecnológicos em sala de aula, 

apenas participou de reuniões de apresentação dos recursos disponíveis na própria 

escola. 

 

P7 - 37 anos, gênero feminino, com 19 anos de docência, leciona a disciplina de 

Matemática para alunos cursantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

Licenciada em Matemática, mestranda em Ensino da Matemática. Como formação 

específica para uso de recursos tecnológicos em sala de aula, não participou de 

nenhuma formação. 

 

P8 - 36 anos, gênero feminino, com 11 anos de docência, leciona Língua Portuguesa 

para alunos cursantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Licenciada em Letras 

Português – Inglês, possui Especialização em Psicopedagogia e em Formação em 

Educação à Distância. Como formação específica para uso de recursos tecnológicos 
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em sala de aula, cursou “Disciplina de Tecnologias educacionais: técnicas 

disponíveis – carga horária de 60h”. 

 

P9 – 51 anos, gênero feminino, com 30 anos de docência, leciona ciências naturais 

para alunos cursantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Licenciada em 

Biologia e Pedagogia, possui especialização em Microbiologia e mestranda em 

Comunicação e Tecnologias Educativas. Como formação específica para uso de 

recursos tecnológicos em sala de aula, fez um curso sobre o uso de cinema com 

instrumento pedagógico. 

          O Bloco II teve como finalidade identificar os recursos tecnológicos disponíveis na escola, 

seus modos de utilização, as possíveis dificuldades de utilização dos mesmos e os maiores 

problemas encontrados por dificuldades técnicas. Em relação aos recursos disponíveis de maior 

uso por parte dos profissionais, P1 identificou o Datashow, aparelho para uso CD, Ipad, wi-fi 

internet, Aplle Tv. Os maiores problemas encontrados ficam por conta da falta de rede wi-fi em 

alguns pontos da escola. P2 indica que usa com maior frequência em suas aulas o computador, 

projetor e celular dos alunos e que não tem dificuldades técnicas, pois, na escola, há um 

funcionário que o auxilia quando necessário; P3, P4, P5, P7 e P8, fazem maior uso do computador 

de dentro da sala de aula e o Ipad e indicam como maior dificuldade a falta de equipamento 

disponível para todos os alunos; P6 possui aplicativo específico desenvolvido pela escola 

denominado Talks,46 conteúdo online e conteúdo disponibilizado no portal da escola. Também 

não aponta dificuldades devido à presença de um técnico em informática que a acompanha 

durante as aulas. Já P9 utiliza com mais frequência o vídeo. Todos afirmam que fazem uso dos 

recursos citados de duas a três vezes por semana. Demais equipamentos disponibilizados pela 

escola como impressora 3D, frisadora e cortador são utilizadas por professores da área de 

informática nas atividades com ênfase em robótica. Sua maior dificuldade é conseguir agendar 

horários para utilização dos equipamentos disponíveis, pois os mesmos não estão pressentes em 

todas as salas. 

          É muito importante que o professor tenha claros os objetivos para os quais utiliza 

determinados recursos em suas aulas para que estes não sejam meros dispositivos de reprodução 

de conteúdo, para isso, os professores foram inquiridos sobre os objetivos de utilização dos 

                                                           
46 Aplicativo para Ipad com vídeos, com imagens e sons em língua inglesa criado por coordenadores e 

professores de Língua Inglesa da própria escola. 
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equipamentos que citaram como de maior uso em suas aulas. Desse modo, P1 cita a importância 

da apresentação de imagens, sonorização, uso de fotografia e vídeo, não apenas de forma 

expositiva, mas também na construção das práticas artísticas em uso nas diferentes 

mídias, também cita como importante a pesquisa de imagens, e textos para reflexão e 

complemento do conteúdo abordado. P2 aponta que quando utiliza o computador e o 

projetor ou celular, tem como propósito promover a exposição de elementos de outras 

linguagens (vídeos, fotos, áudios, entre outros). Quando utiliza o Google docs ou o 

Midiacode (no celular), o objetivo é o de promover aprendizagens colaborativas a respeito 

dos conteúdos das disciplinas. P3 indica que o objetivo de utilizar esses recursos é uma 

melhor compreensão por parte dos alunos, principalmente em análises de imagens e 

gráficos. P4 informa que o uso de tais equipamentos permite que o aluno tenha olhares 

diferenciados para um mesmo conteúdo o que facilita o andamento das aulas. P5 assinala 

que os usos permitem uma outra forma/abordagem de compreensão e análise explorando 

os recursos audiovisuais mais familiares aos educandos. P6 sugere que a utilização de 

meios tecnológicos desperta maior interesse do aluno e praticidade nas explicações. P7 

ressalta que o seu objetivo principal é utilizar as novas tecnologias como ferramenta para 

ajudar os alunos na exploração e descoberta de novos conceitos. Acredita que dessa forma 

possa levar o conhecimento ao encontro dos alunos, pois tais ferramentas estão presentes 

cada vez mais no cotidiano. P8 acredita que as aulas ficam mais dinâmicas e interativas, 

atraindo a atenção dos alunos, motivados a participar. Para P9 os usos têm por objetivo 

trazer outros exemplos sobre um tema já trabalhado ou para abordar um tema para o 

interesse dos alunos, como estímulo. 

          Um dos pilares da Educação 3.0 é permitir ao aluno trabalhar de forma 

compartilhada com os colegas em atividades multidisciplinares em que não haja respostas 

prontas, nesse sentido, os entrevistados foram questionados sobre a realização de alguma 

atividade multidisciplinar fazendo uso de tecnologia. Dessa maneira, os professores 

foram questionados sobre a realização de alguma atividade multidisciplinar que envolva 

outras disciplinas. P1 aponta que em alguns casos sim e que quando desenvolve um 

projeto com outras disciplinas recorre à tecnologia para a pesquisa de imagens e textos, 

ou mesmo de músicas não apenas como motivação, mas para ampliação do conhecimento 

e, assim, procura fazer os alunos vivenciarem a prática artística, seja através de confecção 
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de cenários, apresentações das diferentes manifestações artísticas como teatro, desenho, 

pintura, fotografia, curta-metragens, entre outros. P2 afirma que realiza esse tipo de 

atividade, pois a aprendizagem tende a tornar-se mais significativa e contextualizada. P3 

e P5 referem que já trabalharam juntos em atividades para uma semana denominada de 

semana Geociências. P3 e P6 também trabalham juntos na atividade com Mouse Party 

para estudos sobre drogas e seus efeitos. Nessas aulas os alunos assistem a trechos de 

documentários ou filmes, realizam pesquisas na internet, apresentações de slides 

(powerpoint) e utilizam determinados softwares para apresentação de trabalhos. 

P4, P7, P8 e P9, afirmam que ainda não realizaram nenhuma atividade desse tipo. 

          O Bloco III de questões tem por finalidade conhecer a estrutura de uma aula em 

que se faz uso de recursos tecnológicos, recursos principais em ambientes 3.0 de 

aprendizagem, para isso, buscou-se conhecer se os alunos trabalham individualmente ou 

em grupo; se durante o uso dos recursos tecnológicos as atividades mudam de acordo com 

as necessidades da aula ou se é seguido algum roteiro previamente definido, de que forma 

a aprendizagem dos alunos é avaliada durante a utilização de tais recursos e o tempo 

destinado às atividades. Assim sendo, P1 infere que dependendo da proposta os trabalhos 

são realizados em grupos e que normalmente seguem uma proposta pré-definida, contudo, 

por se tratar de diferentes manifestações artísticas, muitas vezes o olhar se amplia e pode, 

sim, seguir por mais caminhos. O resultado final auxilia na forma de avaliação que é 

constante e busca avaliar o processo e não apenas o resultado final.  A proposta segue seu 

desenvolvimento em sala de aula, contudo, também se faz em horário extraclasse. P2, P8 

e P9 indicam que buscam sempre que possível trabalharem em grupos, mas nem sempre 

conseguem. Quando fazem uso do Team Based Lerarnig (TBL) com o suporte do Google 

forms; ou quando organizam atividades inspiradas em Wikis, há procedimentos definidos, 

roteirizados; em outras atividades há maior variabilidade o que permite aos alunos 

criarem além do que pesquisam. Quanto à avaliação, priorizam a capacidade de interação 

e participação (no eixo atitudinal); qualidade discursiva oral e escrita na comunicação das 

aprendizagens (nos eixos conceituais e procedimentais). Muitas vezes a atividade tem de 

ser interrompida pelo tempo estimado da aula de 50 minutos de duração. P3, P5 e P6 

assinalam que dependendo da dinâmica das aulas os trabalhos são realizados 

individualmente ou em grupos. Geralmente essas atividades são desenvolvidas seguindo 
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um roteiro previamente definido, logo em seguida, os alunos exploram o conteúdo de 

acordo com a curiosidade de cada um. Não há uma avaliação constante durante as 

atividades que necessitam desenvolvimento no prazo de 1h/aula. P4 também informa que 

as atividades são desenvolvidas durante as aulas de 50 minutos. Indica que o foco das 

atividades que desenvolve, em sua maioria é o trabalho em grupo, mas em algumas 

atividades como experimentação e construção com uso de softwares específicos de 

matemática os alunos realizam atividades individualmente. Quando utiliza esses 

softwares, as atividades são desenvolvidas em duas fases: a primeira em que os alunos 

ficam à vontade para conseguir se chegar a uma determinada construção por tentativas e, 

a segunda, a dirigida, em que se segue um roteiro de atividades. O que é avaliado não é o 

manuseio da interface, mas sim o conteúdo abordado. 

          O Bloco IV teve por finalidade analisar a percepção pessoal do professor em 

relação às vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos no ensino. 

Questionados sobre a motivação dos alunos durante essas aulas, P1 aponta que os alunos 

certamente ficam mais motivados com a utilização de equipamentos com mídias 

eletrônicas, mas observa a necessidade de utilização de diferentes meios pois o uso 

frequente das mesmas mídias, dos mesmos recursos, também resulta em desmotivação. 

A grande questão se dá não apenas no uso de recursos, mas sim no acompanhamento e 

na pontuação que o professor faz durante esse processo e que por se tratar de algo muito 

próximo ao aluno, a motivação e ampliação do recurso se tornam muito prazerosa e 

questionadora. P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9, também concordam com P1 quanto ao 

quesito motivação e acrescentam que há maior participação nas aulas por parte dos 

alunos. 

          Quanto às vantagens e desvantagens de utilização de ferramentas tecnológicas no 

ensino regular, P1 e P2 apontam como vantagens: o maior engajamento e interesse dos 

alunos, maior complexidade nas aprendizagens promovidas, mobilização de diferentes 

linguagens, e oportunidade de aprender de maneira contextualizada e colaborativa e como 

desvantagens: maior tempo para o planejamento das aulas e dificuldades técnicas em 

algumas escolas. P3, P4, P5 e P6 acrescentam que as vantagens são o aumento o interesse 

das aulas, a motivação com análises de imagens e animações cujos efeitos são bem 

imediatos. Acrescentam ainda a facilidade de visualização e interação ao conteúdo; já 
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como desvantagens apontam que tais recursos deixam os alunos um pouco limitados em 

relação à escrita e dependendo do software escolhido, a velocidade de internet para o 

carregamento de páginas fica muito precário. P7, P8 e P9 ressaltam como principal 

vantagem a familiaridade dos alunos com os equipamentos devido ao fato de estarem 

cada vez mais conectados ao mundo virtual. Neste âmbito, o aluno consegue fazer relação 

entre o abstrato e o concreto, pode fazer experimentos e testes lógicos para chegar à 

conclusão de diversos conceitos, o que sem o uso de recursos tecnológicos seria 

impossível. Como desvantagens assinalam pequenos casos, quando, por exemplo, o aluno 

não conseguiu entender que os recursos devem funcionar como um suporte para o 

aprendizado e não como ferramenta fundamental, que após o uso de tais ferramentas ele 

deverá realizar exercícios propostos para assimilação dos conteúdos abordado o que 

muitas vezes não os agrada.  

          Como aula mais significativa, P1 exemplifica que em sua área de atuação, muitas 

questões tratadas tecnologicamente despertam o interesse e ampliação do conhecimento 

do aluno, e cita as seguintes: criação de curtas-metragens com paralelo aos livros 

paradidáticos; fotografia; temas relacionados a valores e arte, ou sobre consumo e arte; 

possibilidade de visitas virtuais a museus explorando arquiteturas e imagens; aulas 

exemplificadas por meio de vídeos, imagens, performances. P2 elucida aula com 

utilização do Google forms para a discussão de problemas e análises de questões em 

grupo. Aponta ainda que pelo fato de o desempenho de cada sujeito depender do 

engajamento do grupo (e vice-versa) o nível de envolvimento da turma torna-se muito 

intenso. P3 ilustra que após a abordagem do conteúdo sobre montagem de moléculas os 

alunos participam de uma atividade online com um jogo sobre o conteúdo e eles realizam 

as atividades de forma colaborativa. P4 e P7 explanam que num primeiro momento 

explica-se o procedimento a ser adotado e para a utilização de um software pela primeira 

vez há a necessidade de uma atividade anterior para conhecer as ferramentas e 

potencialidades da plataforma escolhida. As mais significativas a ela são realizadas 

quando se abordam as construções geométricas como ângulos inscritos e centrais, por 

intermédio da interface do aplicativo Geogebra, os alunos podem constatar as 

propriedades relacionadas entre os mesmos. Ainda em Geometria há a utilização de 

Tangrans e cálculos de áreas. Nesta atividade os alunos podem constatar que diferentes 
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figuras possuem mesmas áreas. Para isso, é utilizado um site que disponibiliza a 

montagem de diferentes figuras com as peças de Tangram. P5 indica que para se abordar 

o conteúdo “Sistema Solar”, faz uso de um aplicativo para dispositivos móveis 

denominado Solar System que, independentemente do uso de dados, os alunos exploram 

características dos planetas assim como seus movimentos em diferentes perspectivas, 

filmes curtos e animações além de responderem com mais precisão às questões presentes 

no material didático impresso. P6 esclarece que sempre que a tecnologia está à sua 

disposição a utiliza. Portanto, o que mais chama a sua atenção não é uma aula em si, mas, 

sim, a falta que a tecnologia lhe faz quando não há a possibilidade de usá-la. P8 ilustra 

uma aula em que após a leitura de um livro paradidático, onde a personagem principal faz 

uso de um blog para expor seus sentimentos e opiniões, os alunos foram motivados a 

pesquisarem alguns blogs de assuntos diversos, compartilharem suas pesquisas com os 

colegas, que partiam em busca das indicações. Tornam-se críticos e seletivos em suas 

escolhas. Para finalizar, têm a oportunidade de construir um blog (cada grupo construiu 

um blog) e apresentar aos demais. Tanto o processo quanto o resultado são 

surpreendentes. 100% de aproveitamento das aulas e de aprendizado. P9 exemplifica  

informando que passou um documentário de aproximadamente quarenta minutos sobre 

relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, para “ilustrar” a aula teórica que havia 

desenvolvido com os alunos. A participação e o interesse foram grandes, a atenção dada 

ao filme e o desempenho dos mesmos nas atividades foi gratificante. 

          Para encerrar, o pesquisador quis saber a opinião dos entrevistados sobre o papel 

do professor face à utilização de recursos tecnológicos na educação e as respostas foram 

bastante contundentes e com pouca ou nenhuma variação. Para P1, o papel do professor 

com o uso dessas diferentes mídias tecnológicas deve ser sempre de renovação. O olhar 

atento à aprendizagem passa pela reciclagem do docente, a pesquisa, a atualização 

constante, e estar aberto ao “novo”, não só atrai o aluno, mas o ajuda na compreensão e 

ampliação dos saberes e não deve ser ignorado em sua prática em sala de aula. P2, P4 e 

P5 creem que sejam papéis do professor: a busca por informações e formações a respeito 

dos recursos, pois o aluno não é mais o mesmo e, epistemologicamente, demanda uma 

ação diferente do professor; a atuação como mediador e problematizador, um sujeito 

capaz de organizar suas aulas de maneira que possa levar boas questões e promover a 
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resolução delas por meio do uso de diferentes estratégias / linguagens tecnológicas, 

promovendo aprendizagens sólidas e colaborativas. P3, P6, P7, P8 e P9 acreditam que 

seja motivar os alunos com relação à curiosidade de cada assunto e incentivar os alunos 

com pesquisa de ampliação de seus conhecimentos buscando sempre manter-se 

atualizado no que diz respeito à educação do século XXI. 

          Desse modo, podemos concluir a análise dessa entrevista apontando que os 

professores têm uma boa noção quanto ao seu papel perante a integração de tecnologias 

no ensino e que tais recursos tornam a aula mais atraente e motivam os alunos na busca 

pelo conhecimento. Mesmo assim, algumas utilizações devem ser pensadas de modo a 

assegurar que exista um tempo maior para a realização das atividades que não fiquem 

apenas inseridas num contexto de 50 minutos de aula, pois quando o aluno está motivado 

e quer buscar mais conhecimento, o tempo de aula se encerra e este necessita retomar 

outras atividades das demais disciplinas. Outro ponto importante é a maneira como estes 

conteúdos devem ser trabalhados. Alguns professores trabalham de forma colaborativa 

permitindo ao aluno interagir com os demais colegas, instigados, pois, a buscarem outros 

meios de respostas às suas questões. 
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5.2. Análise da observação das aulas. 

  

         Quanto às aulas observadas, o objetivo maior foi ver como se dava a atuação do 

professor em sala de aula e, para isso, o pesquisador preocupou-se em se manter isolado 

no fundo da sala sem nenhum tipo de interação com os alunos e sem nenhuma 

interferência na aula. Os indicadores referem-se a uma aula de qualidade indicados em 

documentos oficiais do governo brasileiro. Sabemos que em pesquisas qualitativas, pouco 

uso se faz de gráficos com análises quantitativas. Aqui, nós os utilizamos apenas como 

suporte para melhor exemplificar a maneira como os professores desenvolvem as 

atividades em suas aulas e atuam em contexto de educação 3.0. A saber: 

 Para responder aos objetivos do estudo foram utilizadas técnicas básicas de análise 

exploratória de dados, como frequência absoluta e relativa. Cada questão abordada foi 

analisada separadamente de forma univariada, e os resultados apresentados ao longo da 

Seção II foram as frequências relativas (percentual), sendo sempre representados em 

gráficos de barras. A análise iniciou avaliando o primeiro bloco de questões, relativo ao 

início da aula. Quanto ao início da aula: 

 

Figura 4 - Distribuição das respostas da questão 1.1. (n = 20). 

         Constatou-se aqui (Figura 4), que 62% dos professores, dos 20 observados em 35 

diferentes aulas, iniciam a aula com recurso a alguma forma de motivação dos alunos. A 

proporção de professores que organizam a sala de forma a facilitar a interação entre os 

alunos também foi de 62%, e 36% esclarecem aos alunos acerca do que se espera deles 

quanto ao uso das TIC. 
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Figura 5 - Distribuição das respostas da questão 1.2. (n = 20). 

      

          Como se constata pela leitura do gráfico (Figura 5), a maioria dos professores 

observados, 62% ou seja, 14 professores, organiza a sala de aula de forma a facilitar a 

interação entre alunos. No entanto, ainda existem 21%, ou seja, 6 que não dão atenção a 

esse aspecto. 

 

 

Figura 6 - Distribuição das respostas da questão 1.3. (n = 20). 

           

          De acordo com análise do gráfico (Figura 6), apenas 36% (7 professores em média) 

esclarecem os alunos acerca do que se espera deles quanto ao uso das TIC. 48% (9 

professores em média) apenas iniciaram a aula, explicara a tarefa aos alunos, mas não 
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indicaram o que se esperava dos alunos em tal atividade. Em 17% dos professores (4 

professores), não foi possível tal observação pelo pesquisador ter sido autorizado a entrar 

em sala apenas após início de aulas. 

         Quanto à organização e abordagem dos conteúdos: 

 

Figura 7 - Distribuição das respostas da questão 2.1. (n = 20) 

 

          Em relação à organização e abordagem dos conteúdos (Figura 7), apenas 24% dos 

professores observados, (5 docentes), demonstram considerar as experiências, as ideias e 

os conhecimentos prévios dos alunos, 31%, ou seja, (7 professores). 17% dos casos (4 

professores, não foi possível observar esse recurso por não estarem claros os objetivos 

apresentados na aula. 

 

 

Figura 8 - Distribuição das respostas da questão 2.2. (n = 20). 
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          Em relação ao que apresenta à problematização do saber (Figura 8) apresentam o 

saber de forma problematizada de modo a suscitar dúvidas/questões nos alunos, 26% (6 

professores) abordam conteúdos na sequência (imagem, som e texto), 24% (5 

professores) criam expectativas desafiadoras na abordagem dos conteúdos com utilização 

de recursos de TIC.  

 

 

Figura 9 - Distribuição das respostas da questão 2.3. (n = 20). 

          Diferentemente do que propõe a Educação 3.0, apenas 26% (5 professores) 

abordaram conteúdos na sequência: imagem, som e texto. 57% (11 professores em média) 

abordaram conteúdo em outra sequência. Em 17% (4 professores) não foi possível 

observar esse item pelo fato do pesquisador poder entrar em sala de aula apenas após um 

certo tempo já decorrido de aula. 

 

Figura 10 -  Distribuição das respostas da questão 2.4. (n = 20). 
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          Apenas 24% (5 professores), criaram expectativas desafiadoras na abordagem dos 

conteúdos de modo que o aluno tivesse que pesquisar assuntos para resolver por ele 

mesmo determinada situação. 60% (12 professores), a grande maioria, direcionavas aos 

alunos os itens a serem seguidos para se chegar ao resultado esperado da aula. 

 

 

Figura 11 - Distribuição das respostas da questão 2.5. (n = 20). 

 

          Como apontado (Figura 11), 68% (14 professores), demonstram bom conhecimento 

dos conteúdos de sua área disciplinar. 15% (3 professores) apresentaram dificuldades em 

solucionar dúvidas apontadas pelos alunos em relação ao conteúdo da aula. 17% (4 

professores) não foi possível tal observação pelo fato da aula seguir um roteiro pré-

determinado, sem questionamentos por parte dos alunos ou explicações por parte dos 

professores. 

          Assim, podemos inferir que em muitos casos os recursos foram utilizados apenas 

como suporte para aulas sem nenhum objetivo pré-determinado e os alunos utilizaram os 

equipamentos, em muitos casos, realizando as mesmas atividades. Em algumas aulas, sem 

objetivos definidos ou apresentados aos alunos, percebemos um grupo utilizando 

atividades que não da proposta de aula, inclusive interagindo com outros colegas em redes 

sociais; já em aulas com objetivos definidos e passos a serem percorridos indicados pelo 

professor, percebeu-se todos os alunos estavam empenhados em atingir os objetivos 

propostos pelo professor. 
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 Quanto às estratégias de ensino e aprendizagem: 

 

Figura 12 - Distribuição das respostas da questão 3.1. (n = 20). 

 

          Percebeu-se ainda, em relação às estratégias de ensino e aprendizagem, (Figura 12) 

que 31% (6 professores em média), executam o papel de mediadores da aprendizagem, 

com o comportamento de circular pela sala e orientar os alunos em suas dúvidas 

individualizadas. 

 

 

Figura 13 - distribuição das respostas da questão 3.2. (n = 20). 

 

          Em média, (Figura 13), 45% (9 professores), integram / orientam o uso de recursos 

tecnológicos com facilidade, apenas 19% (4 professores em média).  
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Figura 14 - Distribuição das respostas da questão 3.3. (n = 20). 

 

          Monitoraram o progresso dos alunos, 19% (4 professores), apenas monitoram os 

progressos individuais dos alunos, os demais, 64% (13 professores) somente finalizaram 

a aula perguntando aos alunos se conseguiram finalizar a atividade. 

 

 

Figura 15 - distribuição das respostas da questão 3.4. (n = 20). 

 

          A figura 15 demonstra que 31% interagem com os alunos num sistema de 

colaboração e participação mútua, 67% (14 professores, em média), apenas circulavam 

pela sala ou ficaram o tempo todos sentados esperando que os alunos finalizassem suas 

atividades.17 % (4 professores) tiveram problemas técnicos com equipamentos durante a 

atividade. 
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Figura 16 - Distribuição das respostas da questão 3.5. (n = 20). 

 

          A figura 16, aponta que, grande parte dos professores, mesmo sem interagir com 

os alunos durante as atividades mantém os alunos ativamente envolvidos nas tarefas 

propostas ao utilizar recursos de TIC, possivelmente por levarem recursos tecnológicos 

para a sala de aula a apresentarem novas possibilidades de se trabalhar o conteúdo. 

 

 

Figura 17 - Distribuição das respostas da questão 3.6. (n = 20). 

           

          Apenas 36% dos professores (7 professores), como aponta a figura 17, 
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em suas dificuldades. Os demais, 48% (10 professores), organizam o trabalho de forma 

com que o aluno trabalhe individualmente. 

 

 

Figura 18 - Distribuição das respostas da questão 3.7. (n = 20). 

        Como aponta a figura 18, 38% (7 professores em média), proporcionam aos alunos 

oportunidade de participarem ativamente na aula. Esses dados apontam que ao apresentar 

um saber de forma em que o aluno apenas necessita ler ou pesquisar o significado de algo, 

a aula que deveria se tornar motivadora, fica enfadonha, o que desmotiva os alunos ainda 

mais, situação percebida em algumas aulas. 

          Em relação ao uso da tecnologia, (apresentados nas figuras 19, 20, 21 e 22), 

notamos que tais recursos são utilizados pela grande maioria do grupo de professores 

observados nas quatro questões abordadas nesse bloco, sendo que em 52% (11 

professores em média), os recursos são utilizados  de forma que nos parece adequada aos 

objetivos e aos conteúdos propostos, 52% (11 professores), utilizam recursos que estão 

adequados ao nível etário dos alunos,  57% (11 professores), os recursos utilizados 

despertam interesse nos alunos e 57% (11 professores), usam de forma efetiva os recursos 

da aula (material de apoio, textos, livros, quadro interativo, Ipads, projetor e demais 

recursos audiovisuais). O fato de o professor não executar o papel de mediador da 

aprendizagem ou apresenta alguma dificuldade quanto ao seu uso ou ainda quando propõe 

que os alunos sigam algum roteiro elaborado sem nenhuma possibilidade do aluno ir além 

do que fora proposto, também gera desmotivação, já em casos em que o professor 

apresenta determinado problema para que o aluno busque por soluções, tal proposta 
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mantém o aluno ativamente envolvido nas atividades e motiva a interação entre os pares. 

Desse modo, o professor tem a possibilidade de monitorar os progressos dos alunos 

durante a realização das atividades. 

Quanto à utilização de recursos tecnológicos: 

 

Figura 19 -  Distribuição das respostas da questão 4.1. (n = 20). 

 

 

Figura 20 - Distribuição das respostas da questão 4.2. (n = 20). 
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Figura 21 -  Distribuição das respostas da questão 4.3. (n = 20). 

 

 

Figura 22 -  Distribuição das respostas da questão 4.4. (n = 20). 

 

          Quanto à relação pedagógica, comunicação e clima na sala, (Figuras 23, 24, 25, 

26, 27, 28 e 29), observou-se que 55% (11 professores), utilizam linguagem socialmente 

adequada e de fácil entendimento, 55% (11 professores), estimulam e reforçam a 

participação de todos os alunos, 63% (13 professores em média), ouvem, analisam e 

respondem aos alunos, 36% (7 professores em média), procuram interagir com todos os 

alunos, 36% (7 professores em média), reforçam, com frequência, os comportamentos 

adequados dos alunos, 40% (8 professores),  gerem com segurança situações 

problemáticas/conflitos interpessoais e 57% (11 professores em média), interagem com 

os alunos por meio de algum recuso de TIC durante a aula. Essa mostra permite observar 

que, mesmo a escola dispondo de recursos tecnológicos de ponta, alguns professores não 
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utilizam todas as suas potencialidades, alguns ainda utilizaram vídeos muito longos com 

imagem e som de qualidade ruim assim, o interesse dos alunos não era atingido o que 

gerou conversas paralelas durante as aulas fazendo com que o professor tivesse que parar 

o vídeo várias vezes para chamar a atenção da turma. Outros professores que também 

fizeram uso de vídeos utilizaram animações assistidas por meio de aplicativos de dispositivos 

móveis que permitiam aos alunos interação com a história contada, fato este que despertou grande 

interesse da turma e quando a aula terminou, muitos lamentaram o seu fim. 

Quanto à relação pedagógica, comunicação e clima da sala: 

 

Figura 23 - Distribuição das respostas da questão 5.1. (n = 20). 

 

 

Figura 24 - distribuição das respostas da questão 5.2. (n = 20). 
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Figura 25 - Distribuição das respostas da questão 5.3. (n = 20). 

 

 

Figura 26 - Distribuição das respostas da questão 5.4. (n = 20) 

 

Figura 27 - Distribuição das respostas da questão 5.5. (n - 20). 
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Figura 28 - Distribuição das respostas da questão 5.6. (n = 20). 

 

 

Figura 29 - Distribuição das respostas da questão 5.7. (n = 20). 

 Em relação à avaliação das aprendizagens, (Figuras 30 e 31), 36% ((7 professores 

em média), proporcionam oportunidades aos alunos de identificarem os seus progressos 

e dificuldades e 36% (7 professores em média), proporcionam momentos de 

feedback/verificação das atividades para detectar dificuldades. Em alguns casos os 

professores utilizavam linguagens distantes daquela utilizada pelos alunos, o discurso, 

muitas vezes se caracterizava como um monólogo sem nenhum tipo de interação com a 

turma, o que às vezes gerava algum tipo de conflito ou discussão entre aluno e professor 

gerado muitas vezes por falta de envolvimento e desinteresse do grupo; já os professores 

que se comunicavam em pequenos grupos interagiam mais e tinham melhor retorno 

quanto à participação e não foi observado nenhum tipo de conflito nessas aulas. 
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Quanto à avaliação das aprendizagens: 

 

Figura 30: Distribuição das respostas da questão 6.1. (n = 20). 

 

 

Figura 31: distribuição das respostas da questão 6.2. (n = 20). 

 

 Por fim, em relação à conclusão da aula (Figuras 32 e 33), observou-se que apenas 

28% (5 professores em média), efetuam uma síntese global dos conteúdos tratados na aula 

e 31% (6 professores em média), indicam tarefas a realizar em casa pelos alunos com 

utilização de recursos de TIC. Pode-se notar aqui, que são poucos os casos em que o aluno 

é avaliado pelo processo e por seus progressos, e muitas vezes, os trabalhos eram 

avaliados pela estética final que privilegiava alunos que já possuíam algum tipo de 
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habilidade que facilitasse o seu sucesso e não pelos avanços que cada aluno foi tendo 

durante o desenrolar das atividades. Em casos em que houve um feedback do professor 

quanto ao progresso, pode-se perceber avanços e até maior interesse por parte desse aluno 

na aula seguinte. 

Quanto à conclusão da aula: 

 

Figura 32 - Distribuição das respostas da questão 7.1. (n = 20). 

 

 

Figura 33 -  Distribuição das respostas da questão 7.2. (n = 20). 

          Na maioria dos casos o tempo de aula termina antes da finalização das tarefas, desse 
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para o dia seguinte, o que gerou esquecimento por parte de alguns. Em algumas aulas, os 

professores as encerraram com um levantamento das observações dos alunos, registrando 

cada fala na lousa, esse fato gerou interesse e participação da turma. Uma parte pequena 

de professores preparou atividades para os alunos realizarem em casa e estes, no dia 

seguinte comentaram a experiência de se fazer algum tipo de tarefa com a utilização de 

recursos tecnológicos.                                          

         Os dados apresentados, demonstram que mesmo tendo à disposição os mesmos 

recursos, faz muita diferença o modo em que estes são utilizados em sala de aula. As 

tabelas apresentadas reforçam essa diferenciação. 
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CONCLUSÕES 

 

Considerações finais  

 
          Após análise e discussão sobre os dados recolhidos em nossa investigação, 

apresentamos a avaliação final da pesquisa tendo como referência os objetivos definidos 

no início desse trabalho. Para tanto, não podemos deixar de referir que esta investigação 

foi extremamente gratificante e nos sensibilizou para a importância da utilização das TIC 

em ambiente educativo, bem como a sua integração por parte dos professores em suas 

aulas buscando fomentar a educação no contexto da sociedade da informação. Importa 

refletir de forma bem mais estruturada, sobre os processos mobilizados pelos educadores 

no sentido de promoverem uma adequada prática pedagógica. 

          Consideramos ter, agora, reunido as condições que nos permitem tecer algumas 

conclusões sobre a problemática de proposta. Como constamos, a incorporação das novas 

tecnologias da informação e da comunicação na educação tem consequências tanto para 

a prática docente quanto para os processos de aprendizagem, pois as TIC não são apenas 

novos meios de processar  e divulgar informação mas implicam novas maneiras de viver 

e se relacionar com as pessoas e com o mundo ao redor. Nesse contexto, os professores 

precisam estar atualizados quanto ao desenvolvimento contínuo de recursos de natureza 

tecnológica acompanhando o seu desenvolvimento, preparando-se para desempenhar as 

suas funções e refletir sobre as potencialidades que o uso das TIC podem alcançar na 

educação, pois como bem aponta Oech (1998, p. 43), “quando novas tecnologias surgem 

e as circunstâncias mudam, já não é possível resolver os problemas com as soluções de 

ontem”. O aluno do século XXI, de todos os níveis de ensino, com as possibilidades 

trazidas pela Web 3.0, começa a desempenhar um papel mais ativo, mais central e mais 

dinâmico no contexo escolar. Ele chega à escola com maior conhecimento, 

demonstrando, desse modo, expectativas e necessidades mais objetivas quanto à sua 

formação. Para isso, é imprescindível o questionamento do exercício da atividade docente 

diante da postura tradicional do professor enquanto detentor do conhecimento, postura 

esta em total descompasso com as tendências atuais de integração de novas tecnologias 

digitais da informação e comunicação na educação, assi  como propõe Gabriel, (2013, p, 

7), “as novas tecnologias não fetam apenas o modo como fazemos as coisas, mas afetam, 
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principalmente, nossos modelos e paradigmas – as regras intrínsecas de como as coisas 

deveriam ser – e, é de se esperar que, nessa nova estrutura sociotecnológica, as 

expectativas e os relacionamnetos educacionais sofram as mesmas modificações 

significativas e perceptíveis que têm ocorrido em nossas vidas cotidiana”. 

          Na tentativa de alcançar os objetivos por nós propostos no referencial prático, 

apresentamos algumas conclusões pautadas não só nos resultados obtidos por meio de 

entrevistas e observação de aulas, mas, inclusive levando em consideração o referencial 

teórico. Desse modo, procuramos, por meio de análise de conteúdo bibliográfico, traçar 

o perfil do professor que atua em ambiente 3.0 e suas possíveis contribuições para o 

melhor uso dos equipamentos digitais em sala de aula e a consequente melhoria da prática 

de ensino. Assim, podemos pontuar que nos contextos educacionais anteriores, a 

educação podia ser comparada a um banco de dados. O aluno era convidado a acessar a 

esse banco de dados para repetir informações armazenadas em sua memória . Com a 

evolução da internet e do acesso à mesma, a educação está passando por um desafio 

grandioso. Um repto muito significativo para a sociedade que é a passagem de um tipo 

de conteúdo que era acesso de banco de dados para uma análise de conteúdo móvel,visto 

que os conteúdos mudam instante a instante. Assim sendo, nos dias de hoje, a educação 

precisa desenvolver a capacidade de acessar dados; pesar sobre os dados; interpretar os 

dados e partilhar essa informação. Contudo, é importante perceber que nenhuma 

tecnologia terá real impacto sem que haja apropriação dessas novas condições de ensino 

e de aprendizagem por parte dos professores. Isso é completamente inovador e poucos 

estão sabendo lidar com isso. Todos estamos a reinventar a relação com o saber. 

         Diferentemente dos paradigmas anteriores em que a escola se remodelou para 

atender às necessidades do mercado de trabalho, a Educação 3.0 ainda não se tornou 

realidade na grande maioria das instituições. O que ainda é encontrado nessas escolas é 

um padrão industrial de ensino, em que o conhecimento é estático e detido apenas nas 

mãos do professor, e alunos diferentes são submetidos a um único modelo de avaliação o 

qual não contempla as suas particularidades. Os espaços permanecem os mesmos da 

Educação 2.0, pouco estimulantes ao diálogo, debate ou experimentação. Nessas escolas, 

a tecnologia digital é utilizada apenas como um acessório o qual replica exatamente as 

mesmas atividades realizadas offline, ou seja, apesar das tecnologias digitais estarem cada 
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vez mais disponíveis, inclusive na escola, apoiam práticas tradicionais de ensino, trazendo 

poucos resultados expressivos. Aqui, para (Bacich, 2018, p. 130), o desenvolvimento 

profissional dos professores que atuam nessas instituições de ensino tem sido considerado 

um desafio nas esferas pública e privada. Podemos observar que, na época em que os 

computadores foram inseridos na escola, muitos professores que aderiram à novidade 

continuaram a ministrar o mesmo tipo de aula, mudando apenas o recurso (computador 

no lugar de quadro de giz). Tornar o professor proficiente no uso das tecnologias digitais 

de forma integrada ao currículo é importante para uma modificação de abordagem que se 

traduza em melhores resultados na aprendizagem dos alunos. 

          Sancho (2006, cit. por Bacich, 2018, p. 131), considera que a principal dificuldade 

de transformação dos contextos educacionais para a incorporação das tecnologias digitais 

parece estar centrada no fato de que “a tecnologia de ensino dominante na escola é 

centrada no professor”. Assim como encontramos em constatações de outros autores 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015; COLL; MONEREO, 2010; COSTA et. 

al,2012), essa postura do educador como centro do processo não considera o fato de que 

as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) possibilitam a mudança de 

papel dos educadores e dos estudantes em sala de aula. Cabe ainda ressaltar que a 

mudança deve ser analisada e considerada nos momentos em que se faz necessária. O que 

se defende em contexto de Educação 3.0, é a reflexão de que o equilíbrio de abordagens 

didáticas deve ser considerado e, dessa forma, a inserção de tecnologias digitais nesse 

processo deve ser avaliada e inserida de acordo com os objetivos que pretende atingir.                    

          Evidentemente, essas instituições, citadas nos parágrafos anteriores, ainda não 

adotaram o modelo de Educação 3.0 pois esta requer uma certa infraestrutura que nem 

toda instituição possui. Para isso, é preciso repensar profissionais, abordagens e estruturas 

que garantam uma aprendizagem cada vez mais voltada para atender às demandas do 

século XXI. Uma aprendizagem tanto online quanto offline e multimídia, ou híbrida 

denominada blended learning - um modelo flexível de educação mesclando atividades 

presenciais com atividades não presenciais que combina ambientes para potencializar o 

desenvolvimento de alunos com diferentes perfis. Na Educação 3.0, a tecnologia deve 

servir ao propósito de integrar pessoas, ideias e soluções, de forma complementar aos 

momentos presenciais propiciando momentos de aprendizagem coletiva, que causa ainda 
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“muita estranheza” por parte de algumas escolas pois, como apontado por Authier (cit. 

por Gabriel, 2013, p.45), “existem problemas arraigados em nossa percepção sobre a 

construção do conhecimento que causam resistência à noção da construção coletiva do 

conhecimento. A partir do séc. XVII, dois episódios ofuscaram a nossa compreensão 

sobre o conhecimento ser um processo coletivo. O primeiro fato foi o processo de Galileu 

Galilei, que nos fez acreditar que um homem sozinho podia se impor contra comunidades 

de conhecimento para criar um novo saber. O segundo fato foi a disseminação do 

pensamento cartesiano, que fundou um novo modelo de saber no qual acredita-se que a 

reflexão racional de um indivíduo seria suficiente para produzir o conhecimento. Esses 

episódios contaminaram tanto nossa percepção de educação que, por mais de três séculos, 

nos fez acreditar que a produção do conhecimento era ato de alguns indivíduos, os quais 

por meio de método e reflexão profunda sobre os problemas, conseguiam obter soluções 

iluminadas. 

          No entanto, segundo Authier (cit por Gabriel, p. 49), 

 

Os efeitos [dessa percepção individualista da construção do 

conhecimento] são aparentemente desastrosos, sobretudo há algumas 

dezenas de anos, uma vez que para produzir um saber estável, sobre um 

problema é preciso que o problema seja estável. Isso funciona bem para 

as leis da natureza devido à sua repetição e a possibilidade de isolar o 

fenômeno natural, permitindo estuda-lo, delimitá-lo e construir um saber 

que vai ajudar a compreendê-lo melhor. No caso, dois fenômenos sociais. 

É bem evidente que essa estratégia de conhecimento pode talvez dar às 

pessoas ideias fixas e certezas que podem ser inoperantes”. 

 

          Portanto, de modo a conhecer a estrutura de escolas inseridas no contexto 3.0 e 

analisar a atuação de professores nesse cenário, efetuamos um estudo de caso em que 

optamos pelo paradigma interpretativo e onde realizamos entrevistas a nove professores 

que lecionam em uma escola inserida no ambiente 3.0. 

          Nessa escola o professor tem acesso a todo tipo de equipamento tecnológico 

disponível no mercado tais como lousa interativa, apple tv, projetor e computador em 
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todas as salas de aula, Ipads, ambiente maker, laboratórios de informática e robótica, 

conteúdo online e conteúdo 3D. 

          Os professores que atuam na referida escola já experimentam algumas práticas 3.0 

trabalhando em atividades multidisciplinares, em que a organização deixa de ser feita por 

disciplina ou unidade de aprendizagem e passa a ser orientada pela aplicação do 

conhecimento, visto que na sociedade digital, cada vez mais, as tecnologias, as profissões 

e o conhecimento serão efêmeros, transitórios, fugazes e se tornarão rapidamente 

obsoletos e arcaicos. Como constatamos, a Educação do século XXI exige práticas 

inovadoras de ensino, apoiadas principalmente por projetos de aprendizagem que 

valorizem os interesses individuais contextualizados na prática dos alunos e a incentivar 

a superação de desafios. Além disso, deve buscar a avaliação continuada e personalizada, 

bem como estimular a colaboração e o compartilhamento do conhecimento. 

         Essa diretriz está em consonância com o ideário do Ministério da Educação 

brasileiro sobre os desafios da educação contemporânea, conforme as premissas 

estabelecidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a última etapa da 

educação básica, que são: 

•  a preparação do sujeito para a continuidade dos seus estudos; 

• o exercício da cidadania plena; 

• o ingresso no mercado de trabalho. 

 

          Podemos concluir, finalmente, que os docentes, aos poucos, estão se 

conscientizando de integrar os recursos tecnológicos digitais em suas aulas estimula o 

aprendizado e promove maior participação e interesse dos alunos. Parecem também estar 

conscientes de que o que se deve propor hoje em educação é o criar e não o repetir. 

Decorrente dessas concepções, os resultados obtidos devem ser entendidos como pistas 

para indagações futuras. Para enfrentar essas barreira, escolas e professores estão 

buscando novas formações, pois, como bem diz Martha Gabriel (2013, p. 7), “não adianta 

investir em ferramentas de automação antes de capacitar as pessoas, pois isso seria o 

mesmo que investir em um avião para ser usado por quem não sabe pilotar; em outras 

palavras, os resultados podem ser desastrosos. Tecnologia não é diferencial, mas o modo 

como a utilizamos, sim”. 
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Orientações para futuras investigações 

       

          O estudo realizado deve ser aprofundado de maneira a se obter uma amostragem 

mais expressiva no âmbito de outras escolas, visando a obtenção outros exemplos de 

desempenho profissional, a constatar-se maior visibilidade do trabalho do professor com 

recursos de Educação 3.0. Devido à velocidade com que as mudanças acontecem, em 

parte por causa da evolução das TIC, os estudos nessa área devem ser atualizados 

constantemente e há de se promover formações continuadas de professores ciclicamente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. – Guião de entrevista semiestruturada 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Departamento de Educação e Psicologia  

 Mestrado em Ciências da Educação - Comunicação e Tecnologias 

Educativas. 

 
GUIÃO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. DADOS PESSOAIS E FORMAÇÃO PESSOAL 

 

1.1. Nome: (Não há necessidade).   Idade:                     Sexo:                                 

1.2. Disciplina que leciona:  

1.3. Tempo de docência:  

1.4. Série/ Ano/ Ciclo que leciona: 

1.5. Formação acadêmica:  

1.6. Você já passou por alguma formação específica para o uso de recursos tecnológicos na sala 

de aula? Qual (is)? 

1.7. Após essa formação, você se sentiu apto a utilizar?  

 

2. PRÁTICA PEDAGÓGICA EM AMBIENTE 3.0. 

2.1. Dos recursos tecnológicos disponíveis na escola em que trabalha, qual (is) utiliza com mais 

frequência em suas aulas? 

2.2. Com que frequência você desenvolve atividades com seus alunos utilizando-se de recursos 

tecnológicos? (Nunca/ uma vez por semana, duas vezes por semana/ uma vez por mês...?). 

2.3. Com quais objetivos utiliza esses recursos em sala de aula? 

2.4. Já desistiu de utilizar algum desses recursos por dificuldade técnica? 

2.5. Realiza alguma atividade interdisciplinar com o uso de recursos tecnológicos? Por quê? 
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3. ESTRUTURA DAS AULAS COM USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

3.1. Nessas aulas, os alunos trabalham individualmente ou em grupos?  

3.2. Durante o uso desses recursos, as atividades mudam frequentemente ou seguem algum 

roteiro previamente definido? 

3.3. Como é a avaliação do desempenho dos alunos durante o uso de tais recursos? 

3.4. As aulas em que utiliza tais recursos são ministradas dentro da carga horária habitual ou em 

horário extraclasse?  

4. PERCEPÇÃO PESSOAL 

4.1. Face ao que observou nos seus alunos, considerou-os mais ou menos motivados 

comparativamente com outras aulas? Por quê? 

4.2. Para você, quais são as vantagens e desvantagens do uso de recursos tecnológicos no ensino 

regular? 

4.3. Exemplifique a aula com utilização de recursos tecnológicos que foi mais significativa para 

você, em relação ao interesse e aprendizado dos alunos. 

4.3. Para você, qual é o papel do professor face à utilização de recursos tecnológicos na 

educação?  

Desde já, obrigado pela colaboração. 
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Anexo 2 – Grelha de observação de aulas 
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Anexo 3 – Solicitação para observação de aulas. 

 

Prezado (a) Coordenador (a), 

 

          Estou participando de um programa de pós-graduação em Educação, Mestrado em 

Ciências da Educação da UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Localizada em Vila Real, Portugal, sob a orientação da Prof. Dra. Ana Maria de Matos 

Ferreira Bastos no qual desenvolvo uma pesquisa relacionada à atuaação do professor em 

contexto educacional 3.0. 

          Para tanto, venho solicitar vossa autorização para que possa vir a assistir aulas de 

alguns professores para obtenção de dados relevantes ao meu trabalho. O sigilo quanto 

ao nome da Escola e dos professores será garantido, visto que este trabalho tem por 

objetivo apenas a coleta de dados e não haverá nenhum efeito comparativo quanto às 

instituições ou entre professores. 

 

Desde já, agradeço sua atenção e colaboração. 

Melhores cumprimentos, 

_______________________________________________________  

 Júlio César Michelato 
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Anexo 4 – Solicitação para participação em entrevista. 

 

Prezado (a) Professor (a), 

 

          Estou participando de um programa de pós-graduação em Educação, Mestrado em 

Ciências da Educação da UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Localizada em Vila Real, Portugal, sob a orientação da Prof. Dra. Ana Maria de Matos 

Ferreira Bastos no qual desenvolvo uma pesquisa relacionada à atual do professor em 

contexto educacional 3.0. 

          Para tanto, venho solicitar vossa participação respondendo a uma entrevista via 

Messenger ou Whatsapp em horário pré-determinado.  

          O sigilo quanto ao vosso nome e respostas obtidas às questões serão garantidos, 

visto que este trabalho tem por objetivo apenas a coleta de dados e não haverá nenhum 

efeito comparativo entre professores. 

 

Desde já, agradeço sua atenção e colaboração. 

Melhores cumprimentos, 

_______________________________________________________  

 Júlio César Michelato 


