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RESUMO: 

O objetivo do presente trabalho é discutir as novas posturas que devem ser assumidas pelo 

professor diante das chamadas TIC´s (Tecnologias de Informação e Comunicação). A 

discussão aqui proposta é feita a partir de um levantamento bibliográfico acerca da temática 

em questão, contemplando alguns autores que tratam das possibilidades da inserção das 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Como resultados, são apresentados alguns 

objetivos pedagógicos do uso das novas tecnologias e dos meios de comunicação. São pontos 

que merecem destaque quanto a viabilidade didático-pedagógica da utilização das tecnologias 

no contexto atual da educação no Brasil. 
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ABSTRACT: 

The aim of this paper is to discuss the new positions to be assumed by the teacher calls on 

TIC’s (Information Technology and Communication). The argument proposed here is made 

from a literature on the subject in question, considering that some authors treat the 

possibilities of integrating technology in the teaching-learning process. The results are 

presented some pedagogical aims of use of new technologies and media. These points are 

worth mentioning about the viability didactic and pedagogical use of technology in the 

current context of education in Brazil. 
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Muito se comenta sobre estarmos numa época em que as tecnologias “invadem” nosso 

cotidiano. No entanto, estamos cercados por vários tipos de tecnologias, do talher que usamos 

para comer, à roupa com a qual nos vestimos. Cada tempo e cada espaço exigiram da 

humanidade ao longo de sua história o desenvolvimento de meios para melhor adaptar-se ao 

seu meio. 

Cada época da evolução humana é marcada pelas tecnologias que o homem 

desenvolveu e utilizou no seu cotidiano. Como afirma Kenski (2009): 

 

As idades da pedra, do ferro e do ouro, por exemplo, correspondem ao 
momento histórico-social em que foram criadas “novas tecnologias” para o 
aproveitamento destes recursos da natureza de forma a garantir melhor 
qualidade de vida (KENSKI, 2009, p. 20). 

A busca das origens da EAD pode remeter a épocas bastante distantes, tendo a 

escrita como primeira tecnologia a ser utilizada. No entanto, foi com a invenção da tipografia 

que este método pode ser disseminado com maior abrangência e velocidade, tornando o livro 

o suporte mais utilizado, e os sistemas postais como seu principal veículo de expansão. Sendo 

esta a primeira forma de EAD de massa (PEREIRA; MORAES, 2009). 

Posteriormente, outros inventos vieram dinamizar ainda mais a comunicação e, 

conseqüentemente também a EAD, a exemplo do rádio, da televisão e do computador. 

O meio virtual possibilita a quebra de um paradigma ao qual nos submetemos 

durante toda a nossa formação escolar: a presença de um professor detentor do conhecimento 

que se encontra sempre em uma condição de superioridade em relação aos alunos.  

A própria idéia de escola, enquanto edificação concreta e palpável está sendo 

transformada, uma vez que para fazer parte de um curso regular, o aluno não precisa mais 

deslocar-se de onde está. O processo ensino-aprendizagem exige hoje flexibilidade espaço-

temporal, compartilhamento de informações e múltiplas formas de interatividade, entre 

professor e aluno e entre o próprio alunado.  

Assim sendo, necessário se faz buscar responder a seguinte questão: quais os 

novos papéis do profissional docente no contexto das Tecnologias da Informação e 

Comunicação?  

Segundo Pierre Lévy (1999) os sistemas de educação e formação necessitam de 

duas grandes reformas, ou seja, o Ensino Aberto à Distância (EAD) precisa ser assimilado e 

incorporado ao cotidiano da Educação, se constituindo assim, um novo estilo de pedagogia 

onde o professor não consiste mais na figura do “detentor de conhecimentos”, e sim, onde o 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 3 

profissional passa a ser um “animador da inteligência coletiva de seus grupos de alunos, em 

vez de um fornecedor direto de conhecimentos” (LÉVY, 1999, p. 158). Segundo ao autor, 

esta realidade torna-se possível através das ferramentas tecnológicas da informática.  

Nos dias atuais, vivemos o desafio da interatividade. Segundo Silva (2003), nos 

encontramos em um processo de transição da comunicação passiva para a interativa em que o 

processo de ensino-aprendizagem passa por uma revolução. Para o autor, o modelo 

educacional – presencial ou à distância – baseado na mera transmissão do conhecimento vem 

sendo superado pelo modelo interativo ocorrendo assim uma “co-criação” do conhecimento.  

No texto “Sala de Aula Interativa” alguns pré – requisitos são elencados para que o 

professor promova a interatividade em sala de aula, a exemplo do incentivo à participação 

ativa dos alunos, proporcionando aos mesmos a oportunidade de criticar e recriar o 

conhecimento. Para o autor, a interatividade existe com ou sem recursos digitais, ou seja, o 

ensino interativo ocorre quando há cooperações mútuas e articuladas, sendo necessárias duas 

disposições básicas para que ela aconteça: disposição dialógica, onde emissão e recepção se 

complementam na co-criação da comunicação; e a intervenção do receptor no conteúdo da 

mensagem.  

Portanto, a interatividade não é um fenômeno exclusivo da era digital. Ela pode – 

até deve – ocorrer mesmo sem os recursos da informática, ainda que a utilização destes seja 

cada vez mais necessária e presente neste atual modelo que está se firmando, ou seja, a 

chamada cibercultura. 

Segundo Pierre Levy a utilização do ciberespaço como mecanismo de propagação 

do conhecimento é inevitável. Para ele o ensino tradicional não mais atende a dinamicidade 

do mundo contemporâneo. Neste modelo educacional, o professor é proprietário do saber e o 

transfere em doses homeopáticas aos alunos que o absorvem de maneira isolada e estática. No 

ensino a distância, com o uso dos recursos tecnológicos, o professor transforma-se num 

“animador do conhecimento”, agindo como facilitador do processo ensino-aprendizagem. 

Para o autor: 

O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que 
estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na 
gestão das aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a mediação 
relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de 
aprendizagem etc. (LÉVY, 1999, p. 171) 

Levy defende o ensino personalizado e ao mesmo tempo coletivo, uma vez que, 

neste novo contexto social, é fundamental que o aluno desenvolva as capacidades de 

comunicação, colaboração e criatividade e que seja acima de tudo, mais interativo e flexível. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 4 

Nos novos contextos tecnológicos em que o processo ensino-aprendizagem se insere 

atualmente, se faz necessário compreender as características específicas dos alunos. 

Neste contexto, devido à grande quantidade e variedade de estímulos aos quais os 

discentes estão constantemente expostos, pode-se afirmar que, muitas vezes, o acesso ao 

conhecimento torna-se fragmentado, “desconectado” da realidade. A tela torna-se então, um 

meio de acesso à informação, proporcionando uma nova maneira de ler e escrever, 

produzindo um novo letramento.  

De forma quase poética, Pierre Levy discorre sobre as mudanças no cotidiano 

trazidas pelo advento da informática: 

 
Passamos da discussão verbal, tão característica dos hábitos intelectuais da 
Idade Média, à demonstração visual, mais que nunca em uso nos dias atuais 
em artigos científicos e na prática cotidiana dos laboratórios, graças a estes 
novos instrumentos de visualização, os computadores. (LEVY, 1993, p. 99) 

  

O autor defende ainda que os conhecimentos transmitidos tenham aplicabilidade 

prática e contribuam para a inserção social e econômica do indivíduo. Segundo ao autor, tal 

quadro é possibilitado pelas ferramentas tecnológicas da informática.  

Hoje a internet é o veículo do conhecimento aonde o simples “click” conduz a uma 

infinidade de informações. Deste modo, o documento ou gráfico, por exemplo, não é um 

conhecimento congelado no tempo. Pelo contrário, ele é revisto, atualizado e criticado 

constantemente. A grande rede passa a ser, portanto, um veículo de acesso a um mundo de 

informações. 

Diante disto, o aluno deve, portanto, ser iniciado como pesquisador e investigador, 

construindo uma aprendizagem significativa posicionando-se de forma crítica e atuante, mais 

informado e autônomo.  

Moran (2007) analisa esta realidade afirmando que a partir do uso da internet, as 

formas de ensinar estão modificando as formas de aprender, tanto dos cursos presenciais, 

como também de formação continuada e a distância. São as novas demandas da educação. 

No entanto, a educação precisa encorajar uma aprendizagem autônoma que 

proporcione a construção do conhecimento, além de uma aprendizagem efetiva e ativa. Para 

tanto, necessário se faz que o aluno sinta-se à vontade no novo tempo e espaço propiciado 

pelos recursos tecnológicos. São novas dimensões sociais e emocionais que vão buscar 

atender às demandas de um novo tipo de aprendizagem. 
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Qual seria, portanto, a postura a ser assumida pelo professor diante desta revolução 

tecnológica na qual todos nós estamos inseridos? Sem dúvida, isto implica numa mudança de 

paradigmas das concepções de ensino e de aprendizagem. Segundo Santos (2007): 

(...) a participação dos alunos tem maior probabilidade de sucesso nas salas 
de aula que enfatizam o uso de programas que permitem a experimentação e 
exploração (...) e menor com o uso de software de exercícios de repetição e 
prática, podendo levar ao tédio e frustração por parte dos alunos (SANTOS, 
2007, p. 3). 

 

Esta mudança precisa ser efetiva não apenas em termos metodológicos, mas nas 

diversas áreas que envolvem a relação professor-aluno. Nesta perspectiva, Morgado (2006) 

afirma que ao promover o questionamento crítico, a autonomia, o diálogo e a colaboração, o 

professor estará contribuindo para que os alunos multipliquem, partilhem e (re)construam o 

saber. 

A revolução tecnológica que atinge a educação modifica as relações professor-

aluno na medida em que demanda estratégias e práticas que proporcionam a interatividade e 

uma maior autonomia por parte do educando. Pierre Lévy entende que as instituições de 

ensino tradicional não devem se posicionar como detentoras perpétuas do saber. Antes de ver 

as tecnologias como oponentes, devem a elas se associar. E ainda, não devem fazer uso dos 

recursos do ciberespaço como mero recurso didático, mas como parceiro, ampliando desta 

forma o potencial de absorção do conhecimento. 

No entanto, nunca é demais lembrar que os recursos tecnológicos, sejam eles 

computadores, filmes, etc, não substituem o professor e a relevância deste no processo de 

ensino-aprendizagem. Libâneo (2009) faz uma crítica contundente à possível substituição da 

relação docente: 

A tecnologização do ensino incentiva a crença de que o computador e outras 
mídias podem substituir a relação pedagógica convencional. Cria-se, com 
isso, a ilusão tecno-informacional de que é possível a aprendizagem 
completa apenas com a presença dos alunos diante dos equipamentos 
informáticos. Naturalmente não se trata de resistir à utilização das mídias no 
ensino, mas de denunciar a exclusão do educador e de outras mediações 
relacionais e cognitivas no processo de aprendizagem. (LIBÂNEO, 2009, p. 
66) 

 

Sabemos que muito profissionais da área educacional têm grande resistência ao 

uso das tecnologias. Isto se explica, em certa medida, pelo fato de no Brasil, a associação 

entre desenvolvimento tecnológico e educação foi permeada por um caráter tecnicista imposto 

pelo regime militar. Por outro lado, há ainda o medo da utilização da tecnologia que gera o 
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receio da utilização das máquinas e da substituição do ser humano por elas. Porém, nada disso 

deve ser obstáculo intransponível para que professores e alunos explorem ao máximo as 

possibilidades de uso dos recursos tecnológicos na educação. 

Um outro aspecto se apresenta neste contexto: a velocidade cada vez maior dos 

avanços tecnológicos é um dos maiores obstáculos à inclusão digital.  

Esta realidade é facilmente comprovada quando observamos as disparidades dos 

níveis de desenvolvimento tecnológico entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. A 

cada inovação tecnológica aumenta a distância entre aqueles que dispõem de maior acesso aos 

recursos e os que não dispõem, já que, embora os países menos desenvolvidos busquem 

alcançar o patamar dos mais avançados, o surgimento de uma nova tecnologia acaba sempre 

impondo uma grande distância entre eles. 

A chamada exclusão digital se dá ainda com relação às faixas etárias mais 

elevadas, tendo em vista que quanto maior for a idade do usuário, maior será sua dificuldade 

de acesso, o que, aliado à baixa renda, reduz ainda mais as chances de uma efetiva inclusão 

digital. 

A situação de muitas escolas não é muito animadora. Se por um lado temos 

escolas privadas dispondo de modernas instalações e equipadas com recursos tecnológicos de 

última geração, por outro, temos as escolas públicas com pouca ou quase nenhuma estrutura.  

Libâneo (2009) nos traz um panorama desta realidade brasileira: 

 
A escola brasileira, especialmente a escola pública, não poderá ainda 
desfazer-se de um papel provedor de informação. Entretanto, aos poucos, 
pode ir se tornando cada vez mais uma estrutura possibilitadora de atribuição 
de significados da informação, propiciando aos alunos os meios de buscá-la, 
analisá-la, para dar a ela significado pessoal. (LIBÂNEO, 2009, p. 65) 

 

Porém, em ambas – escolas públicas e particulares – encontraremos professores 

despreparados ou desmotivados para utilizar as tecnologias de forma a estimular a 

aprendizagem autônoma e participativa dos alunos. 

É fundamental que as políticas públicas, como também empresas e demais setores 

da sociedade, voltem seus esforços no sentido de trabalhar para a disseminação do acesso às 

novas tecnologias para que então as TIC’s sejam, de fato, disponibilizadas a todos e a 

chamada sociedade do conhecimento auxilie na democratização do saber. 

O acesso às novas tecnologias encontra-se em franco processo de expansão. 

Atualmente a informática – só para citar um exemplo – está presente de alguma maneira na 

vida de praticamente todas as pessoas. Na educação não poderia ser diferente, sendo isto 
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motivo pelo qual as práticas educacionais precisam ser revisitadas e atualizadas no sentido de 

se adaptarem às características de um mundo cada vez mais mediado pela máquina. 

Qual seria, portanto, a postura a ser assumida pelo professor diante desta revolução 

tecnológica na qual todos nós estamos inseridos? Sem dúvida, isto implica numa mudança de 

paradigmas das concepções de ensino e de aprendizagem.  

Esta mudança precisa ser efetiva não apenas em termos metodológicos, mas nas 

diversas áreas que envolvem a relação professor-aluno.  

Neste sentido, Libâneo (2009) propõe alguns objetivos pedagógicos do uso das 

novas tecnologias e dos meios de comunicação: 

 

• Contribuir para a democratização de saberes socialmente 
significativos e desenvolvimento de capacidades intelectuais e afetivas, 
tendo em vista a formação de cidadãos contemporâneos. (...) 
• Possibilitar a todos oportunidades de aprender sobre mídias e 
multimídias e a interagir com elas. (...) 
• Propiciar preparação tecnológica comunicacional, para desenvolver 
competências, habilidades e atitudes para viver num mundo que se 
“informatiza” cada vez mais. 
• Aprimorar o processo comunicacional entre os agentes da ação 
docente-discente e entre estes e os saberes significativos da cultura e da 
ciência. (LIBÂNEO, 2009, p. 69). 

 

Em suma, os professores desta nova era da educação precisam, acima de tudo, 

entender como se processa o desenvolvimento da aprendizagem do ser humano para que 

assim, possam adotar estratégias e práticas que tornem o uso da tecnologia o mais eficaz 

possível, assumindo-a como parceira do processo ensino-aprendizagem e não mais como 

concorrente. É estabelecer os limites de liberdade e controle na utilização desta nova 

ferramenta, além de um maior entendimento acerca das diferentes formas de apreensão dos 

conhecimentos. 
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