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Resumo 

As Tecnologias de Comunicação e Informação - TIC estão possibilitando algumas 
modificações com relação à educação e a aprendizagem. Os percursos da práxis pedagógica e 
os perfis de competência estão se formando cada vez mais de maneira coletiva, e, cada vez 
menos têm a possibilidade de canalizar-se em programas ou currículos que sejam 
homogeneizadores. O papel do professor nesse momento se delineia a partir de uma nova 
relação praxiológica da educação. A leitura que se pretende apresentar nesse artigo toma por 
base as reflexões apresentadas nas pesquisas de Mestrado e Doutorado e sua relação direta 
com o processo de formação docente. Para referenciar a construção textual, constitui-se 
interlocuções teóricas com Levy (1998), Hugo Assmann (2005), Kenski (2007); que 
contribuem para a reflexão e construção de novas práticas pedagógicas com as tecnologias. 
Palavras –Chaves: Tecnologias, Educação, Conhecimento. 
 

Abstract 

The Information and Communication Technologies - ICTs are enabling some modifications in 
relation to education and learning. The paths pedagogical practice and competence profiles 
are increasingly forming a collective manner, and fewer are able to channel into programs or 
curricula that are homogenizing. The teacher's role at this point emerges from a new 
relationship praxiological education. The reading that if you want to submit this article builds 
on the ideas presented in the Masters and Doctorate research and its direct relationship with 
the process of teacher education. To reference a textual construction, constitutes theoretical 
dialogues with Levy (1998), Hugo Assmann (2005), Kenski (2007); that contribute to the 
reflection and construction of new teaching practices with technology. 
Key Words: Technology, Education, Knowledge. 
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Introdução 

Os finais do séc XX e início do Séc XXI, marcaram o advento da chamada Sociedade 

da Informação termo que define uma época de interconexões, quando a globalização também 

se propagava e traz um novo paradigma técnico-econômico. Tem adquirido outras dimensões 

e significados por outros autores que denominam de: Sociedade do Conhecimento, Sociedade 

da Aprendizagem, Sociedade Pós-industrial e Sociedade Cognitiva, mas, todos esses termos 

possuem o mesmo sentido e explicam o real impacto das tecnologias e da informação nesta 

sociedade atual movida pelas redes digitais. São discussões teóricas que trazem à tona a forma 

como tem sido auto-organizada e expandido os meios de comunicação e informação que 

sofrem ao mesmo tempo influência da política, economia e cultura contemporânea. 

São também analisadas nessa sociedade a inteligência artificial, as redes estruturadas na 

microeletrônica e as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) com os suportes 

digitais que provocam profundas mudanças nas formas de viver e de conhecer das pessoas 

numa dinâmica de informação reorganizada administrativamente caracterizando-se como uma 

sociedade pós-industrial.  

Os processos produtivos, a comunicação, a educação, a política e a cultura têm se 

reestruturado e novos diálogos vêm se estabelecendo através das interconexões 

proporcionadas pelas TIC que no elemento da interatividade potencializa a autonomia, a 

participação, a democraticidade da informação e firma a estruturação de relações 

sociotécnicas em que pessoas e tecnologia se imbricam sobre um suporte tecnológico. Nessas 

relações existem firmadas redes plurais de cultura, de economia e de conhecimento e sem 

repetir práticas pedagógicas de outras décadas, porém adequando-as novas metodologias que 

proporcione outros espaços de aprendizagem. E a educação como fica diante dessas 

complexas relações que se constituem e dão margem a formação de novas culturas? Será que 

a formação de educadores está contemplando esses novos saberes? É preciso mudar a forma 

de aprender e de ensinar?  

 

Não bastam escolas equipadas para as mudanças na educação 

Na Sociedade da Informação o desenvolvimento tecnológico está muito presente nos 

contextos de vida. A independência, a autonomia nos serviços, a globalização, a integração 

cultural, a necessidade constante de aprendizagem e um forte imbricamento do homem com a 

técnica são características de relevância e se propagam rapidamente mudando as formas de 

agir e sentir das pessoas. A disseminação da informação e comunicação tem, de certa forma, 

objetivado proporcionar o bem-estar dos cidadãos e uma autonomia intelectual nos sujeitos 
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permitindo criar, modificar e contribuir nos diversos ambientes virtuais com vistas ao 

desenvolvimento de inteligências coletivas, na condição de incluídos no mundo digital 

(LÈVY,1998). Enquanto priorizava-se a propriedade intelectual das produções de um único 

autor, atualmente valoriza-se muito mais  a propriedade do coletivo pensante, ou seja a 

coautoria, possibilitada pela digitalização dos dados, intervenção e modificação realizada 

pelas pessoas na internet.  

Encontra-se na rede uma variedade de ambientes virtuais e softwares que podem ser 

utilizados no processo educacional, reestruturando os conteúdos disponíveis ou  utilizando 

aqueles  que se formam no decorrer das discussões e na própria socialização da informação, 

objetivando a inteligência coletiva (LEVY, 1998). Frente a esses desafios, questiona-se: quais 

práticas pedagógicas podem ser legitimadas na concretização dessa inteligência? 

Hugo Assmann (2005) chama atenção para esta realidade a qual abrange a todos os 

educadores e proporciona reflexões sobre o papel do professor enquanto mediador.  

 

A mera disponibilização crescente da informação não basta para 
caracterizar uma sociedade da informação como uma sociedade da 
informação. O mais importante é o desencadeamento de um vasto e 
continuado processo de aprendizagem. (ASSMANN, 2005, p. 16) [...] No 
acesso à sociedade da informação as políticas públicas podem fazer a 
diferença. Para que sejam aproveitadas todas as vantagens econômicas e 
sociais do progresso tecnológico e melhorada a qualidade de vida dos 
cidadãos, a sociedade da informação deve assentar nos princípios da 
igualdade de oportunidades, participação e integração de todos, o que só 
será possível se todos tiverem acesso a uma quota; parte mínima dos 
novos serviços e aplicações oferecidos pela sociedade da informação. 
(ASSMANN, 2005, p.17) 

 

Nessa condição, a escola redobra sua responsabilidade devendo reestruturar-se em 

novos padrões de propostas educacionais tendo as TIC como propulsoras de aprendizagens. 

Tendo em vista que, nessa sociedade vivem os excluídos e os incluídos digitalmente e 

economicamente os programas de governo sobre inclusão digital que têm oportunizado, a 

uma parcela da população carente e de baixa renda, o acesso a redes digitais de comunicação 

e informação não tem sido suficiente para suprir a necessidade social da demanda. Tem-se 

como exemplo o programa de Governo Eletrônico de Serviço e Atendimento ao Cidadão – 

GESAC com telecentros em zonas periféricas de vários estados e capitais em 

desenvolvimento que objetivam a inclusão digital.  

Por conseguinte, as diferenças sociais aumentam porque a informação está 

democraticamente aberta na rede, mas não ao alcance de todos. Isto porque ainda há o difícil 
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acesso na comunicação em regiões onde não existe sinal de conexão e os programas 

governamentais ainda não contemplaram essa parcela da população.  

A necessidade de manipulação das tecnologias pelas pessoas exige da escola que sejam 

desenvolvidas outras habilidades e competências nos sujeitos aprendentes Assmann (2005) 

não bastando saber ler, escrever e reproduzir um conteúdo, mas interpretar, produzir e 

resolver problemas utilizando as várias linguagens midiáticas e a informação como elemento 

de construção social do conhecimento. 

 

A construção do conhecimento na sociedade da informação 

Trata-se de um novo cenário social e educacional em que o conhecimento passa a ser 

matéria-prima podendo ter sua origem numa informação dada muitas vezes pelas redes 

virtuais, pela comunidade onde vivem ou na própria escola. Esta ganha uma nova dimensão 

espacial onde as salas de aulas presenciais não atendem a ampla concepção de informação e 

conhecimento, sua complexidade, sua incerteza e seu inacabamento, próprios do paradigma 

emergente em que se constituem acaba por modificar-se, passa a ser uma escola expandida, 

sem fronteiras. 

 A complexidade da lógica das redes, a flexibilidade com o seu caráter reversível de 

manipulação de dados, a possibilidade dos sujeitos transformarem informação em 

conhecimento e a permutabilidade da informação que se processa a cada minuto, sedimenta 

cada vez mais a interligação das atividades humanas com a tecnologia e tornam o homem um 

sujeito dependente da informação nas suas ações diárias e trajetórias mutantes exigidas por 

esta nova fase econômica e de conhecimento espiralado.  

Esse conhecimento apresentado de forma hipertextual na internet requer uma postura 

mais dinâmica dos indivíduos e mais autônoma, pois, se deparam com várias redes.  “Deixa 

de lado a estrutura serial e hierárquica na articulação dos conhecimentos e se abre para o 

estabelecimento de novas relações entre conteúdos, espaços, tempos e pessoas diferentes.” 

(KENSKI, 2007, p.32). 

Os nós conectivos que se formam e vão se estruturando no ciberespaço são resultantes 

das interações estabelecidas entre os sujeitos e suas contribuições de conteúdos das variadas 

culturas as quais fazem parte. Nesse contexto, as TIC aparecem como elementos mediadores 

na educação por meio de várias mídias ao mesmo tempo em que possibilitam novos 

aprendizados.  
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Desenvolvendo práticas educacionais interativas 

As interconexões entre classes, culturas, raças, relações de poder, profissões, negócios, 

informações e comunicações agregadas em grandes redes de idéias e conhecimentos formadas 

por pessoas de espaços e tempos diversos consequentemente modificam a relação educacional 

em seus contextos, pois altera todo um comportamento dos sujeitos. 

Portanto, no fazer pedagógico com as TIC prioriza-se a aprendizagem no lugar do 

conteúdo, tornando-se imprescindível a readaptação do currículo a novas teorias pedagógicas 

que permeiam a práxis, valorizando-se dessa forma a subjetividade, a criatividade e novos 

ambientes de estudo e produção. 

 

Portanto, o primeiro desafio é assumir que a estrutura escolar firmada na 
transmissão da informação por parte do professor, na atitude receptiva do 
aluno e na utilização das tecnologias como ferramentas auxiliares está 
superada. É preciso pensar em um novo ambiente escolar, em novas formas 
de ensinar e aprender em que as tecnologias não sejam subutilizadas. O 
ponto de partida para o segundo desafio é reconhecer que as tecnologias 
digitais ressignificam a aprendizagem em todas as suas dimensões. (LOPES, 
2005,  p.34) 

 

Para Lopes, (2005) quando se alia as TIC à prática de professores, faz-se necessário 

redimensionar o sentido de ensinar e aprender por estar diante de informações e 

conhecimentos disseminados numa nova relação espaço-tempo-distribuição-armazenamento-

socialização configurando-se o saber numa nova ordem que valoriza a coletividade e os 

processos cooperativos de plena interação em redes de construção do conhecimento.  

A possibilidade de poder participar de uma lista de discussão como pesquisadores e 

coautores numa relação de parceria com os alunos comprova uma das possibilidades trazidas 

pelas TIC mediando novas formas de aprender e construir conhecimento. Mudar ou adequar 

currículos, inovar metodologias de trabalho nas instituições educacionais, inserir recursos 

tecnológicos, capacitar professores, trabalhar com projetos, modificar a estrutura física dos 

ambientes de aprendizagem para adequar-se à sociedade das mudanças. 

Mas, que mudança é essa que tem acontecido no âmbito escolar? E os paradigmas 

educacionais como ficam nesse contexto? 

Com a internet se pode proporcionar ao aluno a interação com o hipertexto por meio de 

uma pesquisa não linear, mas significativa, com uma infinidade de informações sobre os mais 

variados temas e áreas do conhecimento porque o aluno irá escolher os caminhos para 

respostas às suas demandas e muitas vezes nesse processo, realiza-se outras descobertas e 

constrói conhecimentos inesperados em ritmos de construção de conhecimento específicos a 
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seus estilos de aprendizagem, cada um de acordo com suas habilidades que vão sendo 

desenvolvidas no decorrer da interação.  

Segundo Almeida, (2002) a mudança pedagógica não acontece apenas com a inserção 

de equipamentos, mas com um processo de reflexão sobre os paradigmas educacionais 

enraizados e que necessitam mudar para se adaptar ao novo contexto. E que a modernização 

não se refere apenas a instalações de redes de computadores em laboratórios e recursos 

multimídia. 

Assim, concebe-se que não é suficiente que a escola ofereça recursos tecnológicos 

modernizados, mas, que aprenda a usá-los de forma interativa possibilitando aos sujeitos a 

problematização-ação-reflexão.  

O reconhecimento desse processo é uma necessidade humana tendo em vista que 

coletivos se misturam e se individualizam ao mesmo tempo, por meio de uma dinâmica 

interativa construindo novas formas de ser e pensar na sociedade. Para Lima Junior (2005) a 

sociedade não pode mais ser explicada por meio de determinismos, porém, é necessário 

compreender as transformações acontecidas pelo desenvolvimento tecnológico. 

Outro aspecto a ser considerado é que mesmo as tecnologias sendo fluxos de 

intermediações entre o homem, o conhecimento e o mundo, as interconexões do pensamento 

se estruturam basicamente pela força de interação do homem com o conhecimento. As 

tecnologias possibilitam que esse fluxo interativo se aproxime do homem, mas não garante a 

sustentabilidade da informação produzida pelos sujeitos na sua contextualidade. 

Hoje com a possibilidade da inclusão digital e disseminação da rede internet, por meio 

de projetos, a escola deve imprimir esforços para formar autores e coautores. Os métodos 

tradicionais de ensino, não mais atendem aos anseios dessa era da informação apesar de serem 

ainda muito presentes na prática de professores.  

Segundo a teoria sócio-interacionista, as interações dos sujeitos em seu meio social são 

determinantes para a construção do conhecimento. Professor e aluno são essenciais nessa 

relação no qual pensamento, linguagem e intervenção possibilitam essa construção.  

Dessa forma, pode-se desenvolver no aluno o poder de criação, de produção e de autoria 

sendo viável optar pela aprendizagem colaborativa intermediada com as TIC, já que abre 

possibilidades para o trabalho em grupo, a comunicação e a interação dialógica propiciada 

pelos suportes digitais, no qual o sentimento de pertencimento faz dele o ator, o autor e 

coautor nos processos de construção do conhecimento.  
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Na sociedade da informação, todos estão reaprendendo a conhecer, a 
comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico; 
a integrar o individual, o grupal e o social. É importante conectar sempre 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 on-line e off-
line. (MORAN, 2002, p. 61) 
 

Portanto, torna-se necessário uma nova leitura sobre o que é aprender e ensinar na 

Sociedade da Informação, tomando por base os processos de colaboração e de cooperação que 

requerem  dos sujeitos uma coordenação, um respeito mútuo, uma convivência e relações não 

hierárquicas.  

 

Reconstruindo o processo educacional? 

As Tecnologias de Comunicação e Informação- TIC estão possibilitando algumas 

modificações com relação à educação e à aprendizagem. O que pode ser aprendido não é mais 

previamente planejado, nem precisamente definido. Os percursos da prática pedagógica e os 

perfis de competência estão se formando cada vez mais de maneira coletiva, e, cada vez 

menos surge a possibilidade de canalizar-se em programas ou currículos que sejam válidos 

para todo o mundo. 

Considera-se de fundamental importância compreender as diferentes formas de 

articulação entre o processo educacional, o currículo e as tecnologias, visto que, as práticas 

pedagógicas existentes ainda não conseguem por em prática a relação teoria-prática, 

instituindo a práxis educacional. 

As TIC são consideradas elementos potencializadores de um novo processo histórico 

que já se instaurou na sociedade. Pensar sobre as tecnologias, enquanto “suportes” para a 

construção de relações, de formação de redes colaborativas, de formação da cidadania; é 

compreender a importância e potencialidades que esta apresenta para a educação. 

A educação ao romper com o modelo tradicional de ensino suscita a possibilidade de 

instaurar uma rede colaborativa de conhecimentos entre as unidades escolares; objetivando a 

construção coletiva de novas práticas pedagógicas. 

Assim, ao analisar os processos de interação e interatividade que constitui a práxis 

educacional, acabamos por construir novos processos de aprendizagem que viabilizarão na 

relação educador-educando, educando-educando e educando-conhecimento. 

Devido a presença constante das tecnologias na sociedade, o homem em interação com 

os elementos tecnológicos constrói a realidade comunicacional, instaura novos conhecimentos 

e reescreve a sua história a partir das diversas potencialidades que as TIC apresentam nesta 
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sociedade informacional. Diante desse fato, atualmente, se busca reconstruir o processo 

educacional, porém, os caminhos para essa reconstrução se instituem a partir do 

reconhecimento das TIC como elementos potencializadores de novas aprendizagens. 

 A educação se modifica, e, consequentemente, altera os processos que envolvem o 

ensino e a aprendizagem. O estudante passa da condição passiva e de receptor de 

informações, para construtor de um conhecimento que se forma em redes colaborativas de 

aprendizagem. A escola deixa de ser um único espaço físico para um espaço territorial 

infinito, sem limites, sem barreiras; um espaço transdisciplinar do conhecimento. Isto porque,  

Para pensar na construção dessa nova razão imagética torna-se necessário, portanto, adquirir 

uma maior intimidade com os novos meios de comunicação e informação, que produzem, em 

grandes quantidades, imagens que se proliferam por todo o mundo. São novos signos 

audiovisuais e sonoros, produzidos pelos meios eletrônicos de comunicação agora associados 

à informática. “Essa nova cultura  acaba com a dicotomia da forma sobre o fundo, 

reinventando o nosso próprio olhar”. (PRETTO, 2005, p.39).  

  Assim, a escola passa a delinear um novo projeto educacional e se estrutura 

objetivando a superação dos problemas existentes. As diferentes linguagens que são 

apresentadas à escola, impõem ao educador e educando repensar e reconstituir sua 

aprendizagem. As relações entre educador e educando são reestruturada em prol de uma 

necessidade emergente, a de comunicação. Uma comunicação que segundo Lévy (1997) deve 

estar pautada no partilhar de sentidos, numa ação que parte da interação entre os sujeitos da 

comunicação. As implicações dessa relação, atualmente têm suscitado nos sujeitos da 

aprendizagem a necessidade por uma educação mais significativa e concreta.  

 
 
Considerações Finais 
 

Quando compreendemos a tecnologia enquanto processo comunicacional, construímos 

conceitos acerca da velocidade de saberes que a própria tecnologia possibilita. A escola se 

depara com este desafio de conseguir dar conta das informações que são veiculadas fora dos 

seus muros e articulá-las para que as mesmas possam vir a se transformar em novos 

conhecimentos. 

Repensar a educação não significa acatar propostas de modernização, mas, sim, 

repensar a dinâmica do conhecimento de forma ampla e, consequentemente, o papel do 

educador como mediador desse processo. Certamente que a mudança de atitude do professor 

exige novo comportamento, trabalho de interação entre os alunos, incentivo a pesquisa, 
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debate, diálogo, numa relação de troca e aprendizagem mútua.  

O uso das tecnologias na sala de aula transcende a prática metodológica do ensinar e 

reproduzir. Elas possibilitam mudanças na forma de aprender, na maneira de conceber o 

conhecimento; alterando a forma de pensar, para uma lógica mais interativa. “Dessa forma, o 

que está em jogo é a criação de novas maneiras de reeducar as pessoas, para lidar não 

exatamente com o aparato tecnológico, mas com as informações advindas desse novo tipo de 

saber propiciadas por ele”. (OLIVEIRA, 2003, p.33) Contudo, se o professor não perceber a 

necessidade de mudança frente a essa lógica interativa, corre o risco de continuar repetindo o 

mesmo ensino tradicional de antes, subutilizando as tecnologias.  

Um pensar sobre este aspecto nos revela a problemática educacional existente; como 

transformar as informações em conhecimento? É possível planejar novos espaços para a 

construção de conhecimentos que compreendam a educação na sua essência e forme um 

sujeito cognoscente? 

Assim, temos o desafio de reconstruir a prática pedagógica retomando o verdadeiro 

significado da educação e do fazer pedagógico. Esse desafio é parte constante do próprio 

fazer educacional do professor. Cabe, pois, compreender que em lugar de um conhecimento 

desenvolvido para reprodução, acrítico e descontextualizado, emergem os conhecimentos 

críticos, histórico e vivenciais. 
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