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RESUMO:  
O trabalho com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tem sido um 
elemento potencializador para novas aprendizagens. Assim, torna-se relevante 
possibilitar espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, dialógicos e 
dialéticos, mediados pela prática pedagógica a partir dos objetivos e/ou contextos nos 
quais cada sujeito ocupa. Com a utilização das TIC, professores e alunos têm a 
possibilidade descrever e reescrever suas ideias, comunicar-se, trocar experiências e 
construir conhecimentos que levem a aprendizagens mais significativas. Neste sentido, 
este artigo decorre de um estudo realizado sobre Didática e Tecnologias e se propõe a 
refletir sobre a prática pedagógica mediada pela TIC. 
Palavras-chave: Prática Pedagógica – TIC - Aprendizagem 
 
 
 
ABSTRACT:  

Working with the Information and Communication Technologies has been an 
potentiator element for new learning. In this sense, it becomes relevant to enable 
emerging areas of knowledge, open, continuous, dialogical and dialectical, mediated by 
pedagogical practices based on the objectives and/or contexts in which each subject 
occupies. With the use of Information and Communication Technologies, teachers and 
students have the opportunity to describe and write their ideas, communicate, exchange 
experiences and build skills that lead to learning more meaningful. Therefore, this 
article derives from a study of Didatics and Technology and intends to reflect on the 
pedagogical practice mediated by Information and Communication Technologies 
Keywords: Pedagogical Practice - Information and Communication Technologies - 
Learning 
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[…] as novas tecnologias têm um papel ativo e co-
estruturante das formas do aprender e do conhecer. Há 
nisso, por um lado, uma incrível multiplicação de chances 
cognitivas, que convém não desperdiçar, mas aproveitar 
ao máximo. (ASSMAN, 2005, p. 19) 

 
 

Considerações Iniciais... 

 

As transformações que vêm ocorrendo na sociedade contemporânea implicam 

diretamente na educação, possibilitando a inserção da informática na busca de facilitar e 

aperfeiçoar o acesso ao conhecimento. Essa dinâmica, inserida no processo educativo, 

exige um maior compromisso para com a formação de professores e de seus educandos, 

no sentido de uma melhor apropriação desta “ferramenta” da educação moderna. 

Argumentando sobre o impacto presente e futuro das novas tecnologias na 

educação, Delors (2005) considera que:  

 

Tudo leva também a crer que as novas tecnologias desempenharão um 
papel cada vez mais importante na educação de acordo com as 
condições próprias de cada país, e que deverão ser um dos 
instrumentos da educação ao longo de toda a vida [...], utilizadas com 
sucesso no contexto de formação contínua [...], constituem um 
elemento essencial desse potencial educativo presente no seio da 
sociedade, que é preciso mobilizar na perspectiva do século XXI 
(DELORS, 2005, p.189)  

 

Percebe-se que a educação experimentou um impacto profundo com as novas 

tecnologias, permitindo novas formas de aprendizado, amplitude e disseminação do 

conhecimento, o que possibilitou novos desafios à geração do conhecimento de forma 

rápida seja na leitura, na pesquisa, na forma de escrever e na relação professor e aluno. 

 
O acesso às tecnologias é fundamental, mas também ele precisa ser 
qualificado. A presença de tecnologias mais simples, como os livros 
impressos, ou de outras mais avançadas, como os computadores em 
rede, produzindo novas realidades, exige o estabelecimento de novas 
conexões que as situem diante dos complexos problemas enfrentados 
pela educação, sob o risco de que os investimentos não se traduzam 
em alterações significativas de questões estruturais da educação 
(ASSIS; PRETTO, 2008, p. 81). 
 
 

 As tecnologias em rede possibilitam a coleta, o armazenamento, o 

processamento e a distribuição da informação, dando novas feições a educação, trazendo 

questões e temáticas que não existiam nem eram cogitadas convencionalmente. No novo 
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cenário, a educação caracteriza-se por processos sociais, produzindo novos saberes de 

identificação do sujeito com a coletividade, bem como dos diferentes processos de 

interação e de comunicação. Para Moraes (1997, p.14-15), as redes “unificam sistemas 

técnicos e incorporam vários tipos de sinais de transmissão – som, imagem, vídeo. 

Compõem malhas invisíveis de distribuição de dados, desmaterializando as relações 

interpessoais e interinstitucionais”.  

 Desta forma, as novas tecnologias, principalmente com o advento da Internet, 

demandam sujeitos que tenham competência para ler, reconhecer, interpretar e interagir 

com as informações geradas e com a pluralidade de culturas que nela se entrecruzam. 

Neste sentido, é de fundamental importância que o processo educativo busque amenizar 

as dificuldades da aprendizagem desde o período de alfabetização, a fim de contribuir 

com a inserção do sujeito no mundo da diversidade, para que ele possa conviver com as 

diferenças, consciente de seus deveres e direitos como cidadão.  

É necessário pensar a educação numa perspectiva formadora, onde é 

imprescindível rever a relação ensinar–aprender, fortalecer ou assegurar a formação do 

educador e repensar critérios para a avaliação. Os desafios que as novas tecnologias 

criam para o ensinar e o aprender estão basicamente circunscritos na relação entre a 

informação e o conhecimento. Assim o objetivo principal da educação transcende 

apenas a transmissão de conhecimento mas sobretudo formar o indivíduo que possa 

pensar criticamente, com capacidade de solucionar problemas, com habilidades de 

leitura e escrita, bem como de trabalhar de forma colaborativa. 

Ao educador cabe estabelecer com o aluno relações de parceria na aprendizagem. 

O foco da educação está na interação humana, seja ela presencial ou virtual. Percebemos 

então que a educação tem um papel fundamental de ser mediadora entre a informação e 

o conhecimento e que nesse contexto a tecnologia digital tem suma importância na 

medida em que proporciona ao educando o desenvolvimento de sua capacidade 

intelectual, sua cultura, suas idéias, enfim, sua formação humana. 

 

TIC e Prática Pedagógica   

  

É nesta perspectiva que se faz necessária refletir sobre as possibilidades 

pedagógicas das mídias telemáticas e de partilhar da ampliação do entendimento de 

Tecnologia, concebendo-as como Tecnologias Inteligentes (LÈVY, 1993) para, com 
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isso, romper e superar a idéia de que os dispositivos técnicos servem meramente como 

recursos didáticos ou como somente mais um elemento que pode tornar a prática 

pedagógica atrativa. 

É preciso, portanto, que os professores modifiquem suas atitudes 
diante dos meios de comunicação, sob risco de serem engolidos por 
eles. Mas é insuficiente ver os meios de comunicação meramente 
como recursos didáticos. Os meios de comunicação social (mídias e 
multimídias) fazem parte do conjunto das mediações culturais que 
caracterizam o ensino (LIBÂNEO, 2002, p. 41). 

 

 
Além de não se configurarem como meros recursos por comporem uma 

cultura onde a escola está inserida, entender o processo de resistência ao ‘novo’ e tentar 

superá-lo, compreender o fenômeno técnico na sua complexidade discutindo-o a partir 

de outras perspectivas que ajudam ainda mais a ampliar o campo de visão pedagógica, 

com certeza é o caminho para articular as práticas educativas com as Tecnologias 

digitais ou, como o autor acima denomina: as mídias e multimídias. Mas como este 

processo realmente ocorre? E como professores e acadêmicos incorporam suas 

compreensões de Tecnologia e TICs  aos espaços  de ensino e aprendizagem? E, 

efetivamente, em suas práticas, conseguem criar interfaces entre as tecnologias digitais e 

a ação pedagógica ou quando o fazem é de forma fragmentada? Estas são questões 

cruciais e que é necessário aprofundá-las numa constante busca por saídas que tragam 

reais mudanças para a prática pedagógica.  

Nesta direção, parte-se para romper com uma educação entendida como 

transmissão, onde a relação na sala de aula acontece no formato transmissor-receptores, 

passando a adotar uma postura interativa que traz possibilidades de modificar, partilhar 

e produzir conhecimento e uma “permuta contínua das funções de emissão e recepção 

comunicativa” (ALVES e NOVA, 2003), assim como a ampliação desta capacidade de 

interatividade diante dos meios de digitalização, colocada pelas autoras: 

 
Trata-se de uma interatividade potencializada pelas características 
dos suportes digitais. A maleabilidade e a re(flexibilidade) dos bits, 
assim como a rapidez nas consultas e respostas dos seus sistemas, 
propiciam condições técnicas infra-estruturais para uma 
comunicação muito mais interativa do que experiências anteriores. 
Acrescentamos a isso uma possibilidade de interação simultânea de 
um número muito maior de comunicantes (ALVES e NOVA, p. 12, 
2003).   
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A possibilidade de interatividade está potencialmente presente nas 

Tecnologias digitais da comunicação e informação instituídas em redes telemáticas, com 

suportes informáticos digitalizadores de dados, informações, imagens, sons, músicas 

etc. 

Faz-se necessário, portanto, utilizar desta lógica – que traz princípios 

próprios do fenômeno de cognição – como suporte e mediação da relação educador – 

educando – conhecimento. 

O uso das redes informáticas possibilita a melhoria do sistema de 

comunicação e informação entre os sujeitos aprendentes, ampliando assim as formas de 

ensinar e aprender e melhorando as condições de elaboração de conhecimento ao dar 

maior acesso à diversidade de informação, matéria-prima para a construção do saber.  

Neste sentido, quando se pensa na extensa possibilidade de acesso à 

informação disponibilizada pela Internet, chega-se a uma nova demanda para o uso 

desta Tecnologia no processo de educação, que são as habilidades de selecionar, 

pesquisar, articular e aplicar as informações. Estes processos ocorrem de maneira mais 

dinâmica e contextualizada a partir da virtualização, forte expressão das potencialidades 

dos recursos digitais nas práticas educativas. Trazer uma gama de dados em estado de 

potência, prontos para serem atualizados na medida em que os usuários vão 

demandando soluções para os seus questionamentos, suas necessidades, seus problemas 

reais, é um recurso de extrema urgência na construção de saberes que atendam aos 

desejos dos sujeitos. 

As Tecnologias informáticas, como mediação dos processos de educação, ao 

tratar com a informação digital, “espécie de matéria fluida, maleável, capaz de suportar 

inúmeras metamorfoses e deformação” (KASTRUP, 2000, p. 43), possibilita a 

virtualização da cognição, potencializando o pensamento que sai do concreto, tomando 

novas estruturas e articulações. 

Outro aspecto inerente às Tecnologias das redes digitais, que trazem 

completude aos processos educativos, é a possibilidade de romper com a 

obrigatoriedade de conduzir o pensamento de maneira linear tão presente no formato de 

educação que se vivencia. Deixar emergir a dinâmica hipertextual3, característica 

mesmo da forma de raciocínio, é uma função intrínseca das redes informáticas que 
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abrem caminhos múltiplos ao sujeito cognitivo que constrói suas buscas, exercitando a 

livre iniciativa e autonomia, tão importantes para a construção de novos saberes.  

Todo este processo enriquece as alternativas de articulação do saber, 

considerando a multiplicidade de visões, perspectivas e compreensões. É o 

entrelaçamento de vários saberes, da valorização de diferentes formas de conhecimento 

e da diversidade, multiplicando as condições de aprendizagem.  

Pais (2002) coloca que 

 
[...] a inserção das novas tecnologias da informática na educação 
escolar é um fenômeno caracterizado por uma multiplicidade de 
dimensões, e por esse motivo pode contribuir para a ampliação das 
condições didáticas para realizar articulações dessa natureza. Cada 
uma dessas dimensões da articulação resulta do entrelaçamento de 
várias outras, formando um rizoma, no qual é impossível impor uma 
hierarquia ou estabelecer uma soberania de um saber em detrimento 
de outro (PAIS, 2002, p. 32). 

 
 

São espaços possíveis para o rompimento com a rigidez disciplinar à medida 

que ampliam as possibilidades de interações, trabalhos coletivos, trocas mais efetivas, 

com a participação de todos os sujeitos e a articulação de mais de uma área do 

conhecimento.  

A agilização da comunicação minimizando as restrições relacionadas ao 

tempo e espaço e a instauração do formato comunicativo todos-todos vêm trazendo para 

a prática pedagógica meios para efetivar o processo cognitivo. 

Mais uma vez Pais traz esta reflexão: 

 
Uma das vantagens de uso da rede é o aumento da interatividade 
quando o usuário encontra-se diante do computador. Associada à 
possibilidade de realizar simulações digitais através de programas 
específicos, a interatividade se constitui como um dos componentes 
essenciais do fenômeno cognitivo (2002, p. 16). 
 

 

A interatividade possibilita uma maior participação no processo de 

aprendizagem, estimulando as trocas e o rompimento de posturas passivas inerentes aos 

espectadores. A lógica das redes telemáticas impõe um novo posicionamento aos atores 

da relação de aprender e ensinar. Estes, além de saírem dos seus lugares de receptores / 

espectadores, poderão ser autores nos processos comunicativos que fundamentam a 

aprendizagem. Terão espaço para interferirem e tomarem outros rumos na busca de 
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informações a partir dos seus desejos. Possibilitar espaços interativos é imprescindível 

para as construções significativas dos sujeitos do conhecimento. 

Diante das questões suscitadas a partir da interação com as Tecnologias 

digitais da comunicação e informação, pode-se pensar que estas realmente trazem 

implicações para a prática pedagógica, quando, ao ampliar a fonte e o acesso às 

informações, alteram sobremaneira as formas de organização desta prática, levando seus 

atores a repensá-la, buscando outras possibilidades de mudança dos seus fazeres. Ao 

transformar as condições do trabalho docente, condiciona uma nova ordem de exigência 

profissional e impulsiona outras mudanças individuais e coletivas. Sobre estas questões, 

Pais explicita que 

 

[...] ações de professores e alunos são redimensionadas pelo uso 
desse novo suporte didático [computador], ditando uma postura de 
envolvimento que certamente não se identifica com as condições 
tradicionais. Em outros termos, a construção das competências 
objetivadas para a formação do aluno depende também da 
disponibilidade do professor de se engajar na redefinição de sua 
própria prática, incorporando a ela a componente tecnológica no 
processo de sua própria formação (2002, p. 14). 
 

 

O caráter transformador inerente à técnica é tão mais presente na Tecnologia 

digital, que deve ser explorado para atender aos princípios dos processos cognitivos. 

É importante também o entendimento de que as Tecnologias digitais da 

comunicação e informação, estando ou não dentro da escola, possibilitam um novo 

formato de relação entre as pessoas e uma multiplicidade de oportunidades para a troca 

interpessoal. Portanto, o professor é chamado a mudar sua postura, deixando de 

representar uma fonte única de informações para ser um orientador / produtor de 

questionamentos, provocações e indagações que levem a outros caminhos e despertem, 

nos alunos, a curiosidade e a busca. 

 As TICs digitais conectadas em rede, certamente, contribuirão para a 

construção de um fazer que contemple a articulação e troca de saberes, a 

interdisciplinaridade, a criatividade, a diversidade, a interatividade.  

Torna-se necessário então que o professor, a partir da reflexão sobre as 

possibilidades das Tecnologias, passe a repensar sua postura, a adotar ações criativas, 

buscando mudanças e inovações. Que atue de forma tecnológica, mesmo sem dispor de 

equipamentos sofisticados, mas esteja numa busca constante, junto com seus alunos, de 
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transformações dos seus fazeres, de partilhar saberes e fomentar a autonomia. E, nesta 

perspectiva, romper com posturas ingênuas e partir para posicionamentos e ações 

críticas. Todas estas questões levam a pensar nos processos de formação do educador e 

como estes vêm historicamente incorporando a lógica das TICs ao ponto de contribuir 

para que o professor esteja, de alguma forma, preparado para refletir sobre as mudanças 

nas formas de aprender e ensinar, e tenha instrumentos para construir novas práticas que 

atendam a tais mudanças.  

 

Aluno, professor e TIC: interfaces para a aprendizagem 

 

O trabalho com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tem sido 

um elemento potencializador para novas aprendizagens. Mas, como ocorrem as 

aprendizagens? Que desafios são impostos a alunos e professores?  

A prática pedagógica como ação intencional deve promover aprendizagem, 

mas obrigatoriamente isto nem sempre ocorre. A intenção, ao se pensar, organizar e 

efetivar o ensino, é que este resulte em construção de conhecimento pelo sujeito, logo 

esta é uma relação indissociável.  

Sobre tal relação, Castro (2001) afirma que 

 
Grandes problemas afetam esse encontro entre dois processos – 
ensinar e aprender – pois a observação nos revela que a relação tanto 
pode ser fácil e produtiva quanto difícil, parcial ou nula. Em 
consequência, as condições do aprendiz, tanto quanto seu processo 
de aprender, diante do ensino oferecido, têm ambos grande 
relevância dentro da relação indicada. (2001, p. 20). 
 
 

Ora, sabe-se que não é sempre que, ao ensinar-se algo, ocorre o aprendizado. 

Inclusive o significado de aprender pode ser visto a partir de vários princípios, até 

mesmo o da ‘velha’ Escola que, tradicionalmente, tem cobrado dos estudantes a 

retenção de informações para a sua futura repetição, o que Libâneo (2002) chama de 

aprendizagem mecânico-repetitiva.  

As reflexões acerca da prática pedagógica, portanto, estão voltados para a 

compreensão das múltiplas ligações entre os processos de ensino-aprendizagem, seus 

sujeitos, conteúdos e contexto no qual estão inseridos, levando em consideração as 

condições cognitivas e afetivas, materiais e metodológicas, políticas e sociais daqueles 

sujeitos e seus fazeres. 
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O entendimento desta multidimensionalidade do ensino-aprendizagem e a 

leitura das suas relações imbricadas é o que alicerça as construções dos saberes 

didáticos, deixando apenas de organizar os elementos que estão envolvidos na relação 

pedagógica e passando a expressar uma concepção de sociedade, ciência, homem e 

educação. 

Nesta direção, faz-se necessário alcançar os novos sentidos impressos nas 

relações de ensinar e aprender com a emergência de outras dinâmicas comunicativas e 

do compartilhamento de informações no formato digital, num “vasto labirinto 

comunicacional” e numa “imensa rede planetária” (SANTAELLA, 1996). 

Hoje, mais do que nunca, se tem acesso à informação e se aprende de 

variadas formas e meios; como coloca Kenski (1996, p.130), temos várias “opções 

tecnológicas de aprendizagem”, logo é preciso que se conduza o processo de ensino na 

Escola através de novas e diversas estratégias. Isto se deve a variados fatores que 

envolvem aspectos culturais, históricos, econômicos, biológicos, entre outros.  

Passa-se a pensar, portanto, em procedimentos didáticos que incorporem estes 

aspectos de forma crítica, organizem e articulem novos fazeres, que ampliem os espaços 

e tempos da sala de aula, usem uma diversidade maior de textos escritos, imagéticos e 

possibilite outras linguagens, outras formas de comunicação, novos mecanismos de 

trocas e de construções. É no espaço de aprendizagem que se pode muito bem discutir 

estas questões com criticidade e maior abrangência, para não entender os novos meios 

comunicacionais, as TIC, como somente novos recursos didáticos. 

Nesta perspectiva,  o professor tem um importante papel na quebra paradigmas 

de memorização e transmissão de conteúdos centrados e ditados por ele, passando para a 

condição de orientador da aprendizagem, promovendo discussão, estimulando a reflexão 

crítica diante dos dados recolhidos nas amplas e variedades fontes de informações. 

Sobre a importância do papel do professor, Valente (1999), nos chama atenção: 
 

[...] o papel do professor deixa de ser o de “entregador” da 
informação, para ser o de facilitador do processo de aprendizagem. O 
aluno deixa de ser passivo, de ser o receptáculo das informações, para 
ser ativo aprendiz, construtor do seu conhecimento. Portanto, a ênfase 
da 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. 18). 
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O professor passa a ser parceiro de seus alunos, motivador de suas idéias e 

propostas, apontando as possibilidades dos novos caminhos. O professor provoca o 

aluno a descobrir novos significados para si mesmo. No lugar da memorização e da 

transmissão centradas no seu falar-ditar, o professor propõe a aprendizagem aos 

estudantes modelando os domínios do conhecimento como espaços abertos à navegação, 

manipulação, colaboração e criação. Ele propõe o conhecimento em teias (hipertexto) de 

ligações e de interações, permitindo que os alunos construam seus próprios mapas e 

conduzam suas explorações.  

Assim, é importante enfatizar o papel da atuação do professor mediado pelas 

tecnologias, que tem como uma das suas funções prioritárias manter-se ao lado do 

aluno, motivando-o e estimulando-o a participar, colaborando para a construção do seu 

conhecimento e dos demais participantes.  

A interação professor-aluno nesse ambiente é fundamental para que a 

aprendizagem aconteça através da construção do conhecimento. Masetto (2003), explica 

a importância dessa interação para o sucesso do processo de aprendizagem, afirmando 

que 

[...] a interação professor-aluno, tanto individualmente quanto com o 
grupo, se destaca como fundamental no processo de aprendizagem e 
se manifesta na atitude de mediação pedagógica por parte do 
professor, na atitude de parceria e co-responsabilidade pelo processo 
de aprendizagem entre aluno e professor e na aceitação de uma 
relação entre adultos assumida entre professor e aluno. (MASETTO, 
2003, p. 48). 
 

Uma vez que a aprendizagem se concretiza na medida em que professores e 

alunos estabelecem uma relação de parceria, o professor deve ter uma atitude de 

mediador, fomentando as boas relações no processo ensino-aprendizagem, definida por 

Masseto (2003, p.43), como a atitude, o comportamento do professor que se coloca 

como um facilitador e incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta 

com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem.  

 

 

Considerações Finais 

O desenvolvimento deste estudo, com todos os seus avanços e limites, permitiu 

apontar algumas conclusões, sempre provisórias, mas férteis para promover outras 

discussões, suscitar questionamentos e reflexões de acordo com esse contexto de 
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investigação das concepções da Prática Pedagógica e Tecnologias digitais desenvolvidas 

por professores e como estas contribuem para a incorporação das TIC no fazer 

pedagógico, de forma integrada e articulada. 

Vimos que na sociedade atual, não é mais possível negar que as novas 

tecnologias estão presentes nas experiências diárias dos indivíduos e a escola não pode 

ficar a margem dessas vivências. Esta deve, definitivamente, superar uma estrutura 

firmada na transmissão da informação por parte do professor, na atitude passiva do 

aluno e na utilização das tecnologias como ferramentas auxiliares. E assim, se firmar 

como espaço interativo onde os sujeitos permaneçam em constantes trocas de saberes e 

de papeis nos processos comunicacionais. Espaços interativos não exigem 

obrigatoriamente a presença marcante das TIC, mas estas certamente potencializam a 

interatividade que se constitui como um dos componentes do fenômeno cognitivo.   

Reforça-se que a escola deve se integrar ao cenário que vem sendo construído 

pelas tecnologias digitais e tornar-se um espaço educacional no qual sejam estabelecidas 

redes de relações que proporcionem múltiplas possibilidades de trocas, interações, 

construções coletivas, enfim, aprendizagens reias, verdadeiras e significativas. 

Teorizar sobre as interfaces entre o trabalho didático e as TIC e realizar 

interfaces na prática, possibilitando ao aluno uma compreensão dessa integração nos 

seus fazeres, é um grande desafio. Nesse sentido, faz-se necessário possibilitar meios 

para que professores construam suas práticas contextualizadas, coerentes e 

significativas. Sem criar e ensinar regras, estimulando o pensamento reflexivo, assim 

como instrumentalizando-os para o uso de meios, técnicas e tecnologias que medeiem 

um ensinar e aprender construtivo, e não unicamente transmissão de informações. 
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