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RESUMO 

Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas na sociedade têm provocado 
transformações profundas na política, economia, nas formas de trabalho, entre outros. A 
educação não tem ficado de fora das discussões sobre o uso destes avanços. Ao 
contrário, a área da educação tem sido permeada por trabalhos sobre o uso das 
tecnologias da informação e comunicação - TIC no espaço escolar. A presença das 
tecnologias na educação tem trazido mudanças profundas quanto às concepções de 
escola, perfil do professor, o “novo” cidadão em formação, e principalmente um novo 
paradigma pedagógico, a partir do qual está sendo revisto o modo de ensino e as novas 
formas de aprender. Nesse contexto o objetivo deste artigo é contextualizar a relação da 
educação com as TIC na contemporaneidade. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi 
utilizado o procedimento de pesquisa bibliográfica, tendo como principal referencial 
teórico Castells. 
PALAVRAS-CHAVES: Educação a distância (EAD); Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC); Novos paradigmas 
 
 

ABSTRACT  

Technological advances over the past decades in society have caused profound changes 
in politics, economy, work patterns, among others. Education has been left out of 
discussions on the use of these advances. Instead, the area of education has been 
permeated by work on the use of information technology and communication - ICT in 
school. The presence of technology in education has brought profound change to the 
concepts of school, teacher profile, the "new" citizens in training, and especially a new 
educational paradigm, from which is being revised mode of teaching and new ways 
learn. In this context the objective of this paper is to contextualize the relationship of 
education with ICT nowadays. For the development of this research we used the 
procedure of literature with the main theoretical Castells.  
KEY-WORDS: Distance learning (ODL), Information and Communication 
Technology (ICT), New paradigms 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Atualmente, vivemos em uma sociedade de constantes mudanças. Essas 

mudanças foram aceleradas nos últimos dez anos, principalmente pelos avanços 

científicos e tecnológicos que, juntamente com as transformações sociais e econômicas, 

revolucionaram as formas como nos comunicamos, nos relacionamos com as pessoas, 

com os objetos e com o mundo ao nosso redor. Esta nova sociedade está se organizando 

e se reorganizando de acordo com as características da sociedade em rede, da 

globalização da economia e da virtualidade. 

  Em virtude dessa nova sociedade emerge um novo paradigma educacional. É 

nesse cenário que surge a Educação a Distância (EaD) que nos dias atuais, ganhou novo 

destaque e está crescendo como tema de debates em seminários e encontros de 

educadores, no meio acadêmico, devido à necessidade de extrapolar os muros da 

universidade, atendendo a um maior contingente de excluídos desta.  

 Assim, o objetivo deste artigo é contextualizar a relação da educação com as 

TIC na contemporaneidade.   A intenção em abordar este tema é a de incitar a reflexão e 

novos estudos sobre: o papel da tecnologia da informação e comunicação na educação; 

a mudança de atitudes e concepções para conviver nessa sociedade; recontextualização 

do papel da escola diante das demandas da sociedade atual; as novas formas de aprender 

e ensinar com o uso das mídias e como propiciar o desenvolvimento da visão 

integradora das mídias na prática docente. 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado o procedimento de pesquisa 

bibliográfica, tendo como principal referencial teórico Castells. Assim sendo, apresento 

este artigo que se encontra organizada da seguinte maneira:  

 No primeiro capítulo tratar-se-á das percepções atuais quanto às questões: 

tecnologia, sociedade da informação, cultura e educação. Neste capítulo é apresentada 

uma contextualização atual das relações entre sociedade, cultura, tecnologia e educação, 

visando uma reflexão acerca do mundo com o qual nos deparamos dentro e fora dos 

ambientes formais da educação e buscando entender as tendências pedagógicas da 

sociedade moderna. No segundo capítulo intitulado sociedade conectada discorrer-se-á 

sobre a sociedade atual considerando relevante para esse contexto as redes. No terceiro 

capítulo como característica da nova sociedade discutir-se-á a flexibilidade. No quarto 

capítulo apresentar-se-á a educação a distância como um novo modelo de ensino 
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adequado a sociedade atual. Por fim no ultimo capítulo far-se-á as considerações finais 

sobre a educação à distância no contexto da Sociedade Contemporânea 

 

2 AS PERCEPÇÕES ATUAIS QUANTO ÀS QUESTÕES: TECNOLOGIA, 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, CULTURA E EDUCAÇÃO 

 
  Nas últimas décadas do século XX, assistiu-se a um acentuado movimento de 

mudanças nas organizações sociais, consequente e interdependente dos movimentos de 

mudanças políticas, econômicas, científicas e culturais.  

Esse movimento impulsionou e foi impulsionado, de um lado, pelos avanços das 

pesquisas, das descobertas científicas e do desenvolvimento dos mais sofisticados meios 

tecnológicos de informação e comunicação e, de outro, pelas complexas inter-relações 

do mercado internacional, cada dia mais globalizado. 

 

Atualmente, vivemos na denominada Sociedade do conhecimento. 
Uma Época marcada pela ruptura de muitos costumes e alguns 
paradigmas. As novas Tecnologias de Informação e de Comunicação 
(NTICs), marcadamente a Internet, o computador e os seus 
dispositivos periféricos estão possibilitando novas experiências de 
trabalho, de poder, de educação e de relacionamento pessoal. 
(SCHNEIDER, 2008 p.199) 

 

  O mundo evoluiu rapidamente de uma sociedade industrial para uma nova 

sociedade baseada no conhecimento, e esta revolução tecnológica concentrada nas 

tecnologias da informação está remodelando a base material da sociedade em ritmo 

acelerado (CASTELLS 1999). 

  Segundo Castells (1999), três processos independentes começam a se gestar no 

final dos anos 60 e princípios dos 70 e convergem hoje para a "gênese de um novo 

mundo". São: 

• a revolução das tecnologias da informação;  

• a crise econômica tanto do capitalismo quanto do estadismo e sua subseqüente 

reestruturação;  

• o florescimento de movimentos sociais e culturais - feminismo, ambientalismo, 

defesa dos direitos humanos, das liberdades sexuais, etc. 
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  Assim, fruto de novos comportamentos e padrões culturais a sociedade Industrial 

cedeu lugar à Sociedade da Informação, trazendo impactos diretos na educação, na 

formação e no trabalho docente.  

Ainda de acordo com Castells (1999) o processo atual de transformação 

tecnológica expande-se exponencialmente em razão de sua capacidade de criar uma 

interface entre campos tecnológicos mediante uma linguagem digital comum na qual a 

informação é gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida.  

Sendo assim, o que caracteriza a atual revolução tecnológica segundo Castells 

(1999) não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses 

conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos 

de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e seu uso.  

Nas palavras de Schneider (2007) as novas tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC) vieram romper paradigmas já cristalizados no modelo mental do 

homem da Era industrial. Na mesma linha argumentativa, de acordo com Castells 

(1999) a primeira característica do novo paradigma é que a informação é sua matéria-

prima. O segundo refere-se à penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias. A 

terceira refere-se à lógica de redes em qualquer sistema ou conjunto de relações, usando 

essas novas tecnologias da informação. Em quarto lugar, referentes ao sistema de redes, 

o paradigma da tecnologia da informação é baseado na flexibilidade. Em quinta é a 

crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado. 

 

3 SOCIEDADE CONECTADA 

 

Na sociedade do conhecimento a Internet passa a fazer parte da realidade do 

mundo acadêmico e, rapidamente, vai se despontando como importante elemento de 

conexão entre equipamentos e, com isso, introduzindo novas formas de se produzir 

conhecimento e cultura.  

 A rede Internet é considerada por Castells (1999) como a “espinha dorsal da 

comunicação global mediada por computadores dos anos 90” e no início do século XXI 

representa um grande potencial para confluir milhões de usuários conectados à grande 

rede, abrindo caminho para novos impactos sociais,organizacionais e culturais. Por ser a 

rede de comunicação mais abrangente, levando todos os tipos de informação para o 

mundo inteiro, a internet faz com que as instituições ou organizações tenham interesse 
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em nela estar inserida, pois é possível fazer circular globalmente todas as espécies de 

símbolos. 

  A tendência das novas redes informacionais concebidas nas redes telemáticas é 

de aproximar desse novo paradigma do saber, uma vez que o mesmo permite, de acordo 

com os esquemas mentais de cada ser humano, se aproximar –numa navegação 

aleatória, não linear, da sua lógica própria – dos seus desejos de busca de conhecimento, 

considerando as curiosidades e seu mundo de afetividade e projetando para si próprio a 

autoria do seu conhecimento, detectando seus erros e ilusões e redirecionando seu 

próprio desenvolvimento psíquico, mental, intelectual, emocional e cultural. 

 As redes segundo Moran (s/d) estão começando a provocar mudanças profundas 

na educação presencial e à distância. Na presencial, desenraizam o conceito de ensino-

aprendizagem localizado e temporário. Podemos aprender desde vários lugares, ao 

mesmo tempo, on e off line, juntos e separados. Como nos bancos, temos nossa agência 

(escola) que é nosso ponto de referência; só que agora não precisamos ir até lá o tempo 

todo para poder aprender. 

As redes também estão provocando mudanças profundas na educação à 

distância. Antes a EAD era uma atividade muito solitária e exigia muita auto-disciplina. 

Agora, com as redes, a EAD continua como uma atividade individual, combinada com a 

possibilidade de comunicação instantânea, de criar grupos de aprendizagem, integrando 

a aprendizagem pessoal com a grupal. 

Sendo assim, as redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades 

e a difusão desta lógica de rede modifica substancialmente os processos e os resultados 

de produção, experiência, poder e cultura (CASTELLS, 1996). 

 

4 FLEXIBILIDADE – UMA NOVA ORDEM PARA A EDUCAÇÃO NA 

SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

 

A educação na sociedade do conhecimento já não se situa, pois, num 

enquadramento de mera reprodução do conhecimento, a educação na sociedade do 

conhecimento, uma sociedade também de aprendizagem, significa igualmente a 

produção do conhecimento, num contexto em que o desenvolvimento da atividade 

educativa envolve a adaptação as grandes mutações sociais, culturais e econômicas 

criadas pela eclosão e disseminação das novas TIC, pressupondo da parte dos sistemas 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 6 

educativos, não apenas uma crescente flexibilização, mas também uma maior 

diversificação dos meios e da oferta educativa. 

  Para Bauman (2001) a modernidade imediata é “leve”, “liquida”, “fluida” e 

infinitamente mais dinâmica que a modernidade “sólida” (Era Industrial). Na 

modernidade líquida a lógica adotada é a flexibilidade, da leveza, da velocidade e da 

ausência.  

Para que o poder tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre de 
cercas, barreiras, fronteiras e barricadas. Qualquer rede densa de laços 
sociais, e em particular, uma que esteja territorialmente enraizada, é 
um obstáculo a ser eliminado. Os poderes globais se inclinam a 
desmantelar tais redes em proveito de sua contínua e crescente fluidez, 
principal fonte de sua força e garantia de sua invencibilidade. 
(BAUMAN, 2001, p.22) 

 

Assim sendo, e dada à flexibilidade, a diversidade e a acessibilidade 

espaciotemporal que preconiza e favorece, a educação, perspectivada em termos de 

aprendizagem ao longo da vida, permite repensar o presente modelo “estático” de 

organização e funcionamento dos sistemas educativos, particularmente no sistema de 

ensino superior, fazendo com que novas metodologias, nomeadamente as assentes e 

midiatizados pelas novas tecnologias e a sua capacidade de penetrabilidade em todas as 

áreas da atividade humana, adquiram novos significados e se apresentem com forte 

potencial, num verdadeiro espírito de remodelação e renovação não só organizacional 

mas também pedagógica. (CASTELLS, 1999) 

 

5 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E NOVAS POSSIBILIDADES   

 

Numa resposta proativa as necessidades da contemporaneidade, onde a 

flexibilidade é a palavra de ordem e onde cada vez mais se torna crucial ganhar espaço e 

tempo, a Educação a Distância passou a ser vista como uma modalidade de ensino que 

apresenta melhores condições de atender às demandas urgentes por maior qualificação 

profissional. Isso porque atinge um número expressivo de trabalhadores nos mais 

diferentes locais, e dentro de um contexto econômico de racionalidade de custos 

superior ao ensino presencial.  

Assim sendo, novas propostas de educação mediada pelas tecnologias da 

informação sugerem que estamos vivendo um momento de mudança de paradigma 

educacional. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 7 

 

Várias situações são consideradas relevantes para identificar o grande número de 

mudanças de paradigmas ocorridas para que chegássemos à situação atual. Nesta 

perspectiva, é no processo de ensinar e aprender por meio de ambientes informatizados 

que a educação a distância provoca mudanças consideráveis de paradigma. 

 Segundo Moore a Educação a Distância surge das seguintes necessidades:  

 

Acesso crescente a oportunidade de aprendizado e treinamento; 
Proporcionar oportunidades para atualizar aptidões; Melhorar a 
redução de custos dos recursos educacionais; Apoiar a qualidade das 
estruturas educacionais existentes; melhorar a capacitação do sistema 
educacional; nivelar desigualdades entre grupos etários; [...] oferecer 
uma combinação de educação com trabalho e vida familiar. (MOORE, 
2008 p.8) 
 

 Assim a Educação a Distância além de permitir a oportunidade de aprendizado 

para um grande número de pessoas permite ao aluno compatibilizar seu curso com suas 

possibilidades de tempo, realizá-lo no ritmo desejado e em qualquer local disponível, 

desenvolver independência, comportamento proativo e autodisciplina na busca de seu 

desenvolvimento. 

[...]a educação a distância significa que mais pessoas estão obtendo 
acesso mais facilmente a mais e melhores recursos de aprendizado do 
que podiam no passado, quando tinham que aceitar somente o que era 
oferecido localmente.[...]Os cursos poderão ser acessados sempre que 
o aluno desejar e no seu ritmo preferido, a partir de quase todo local. 
(MOORE ,2008 p.21) 

 

 Ressalta-se que o crescimento da educação a distância implica mudanças 

importantes ma cultura, na estrutura das escolas e organizações de treinamento que 

decidirem se envolver. (MOORE,2008 p.23) 

A presença das tecnologias na educação traz mudanças profundas quanto às 

concepções de escola, perfil do professor, o “novo” cidadão em formação, e 

principalmente um novo paradigma pedagógico, a partir do qual está sendo revisto o 

modo de ensino e as novas formas de aprender.  

Os avanços tecnológicos na computação e na formação de redes são promissores 

e representarão cada vez mais um re-planejar do ensino e da aprendizagem, uma vez 

que cotidianamente causam grandes impactos sobre professores e alunos. 
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Alunos e professores são confrontados com mudanças perturbadoras. Os alunos 

agora precisam ter a capacidade de estudar “sozinhos” e se tornarem autônomos, 

desenvolvendo atividades antes desconhecidas como, por exemplo, busca, recuperação, 

representação e gerenciamento de dados, navegação guiada em hipertextos, colaboração 

com outros alunos em uma comunidade de construção de conhecimento, utilização de 

modelos de simulação, participação em aulas e seminários virtuais e on-line, além da 

possibilidade de se encontrar com colegas em um “café virtual”. Estas são algumas das 

diferenças entre a aprendizagem a distância e o tipo tradicional. 

No novo paradigma da educação à distância o professor também assume um re-

planejamento das suas atividades e deixa de ser o centro do processo, transferindo para 

o aluno o papel principal e passando a atuar como coadjuvante do processo, orientando 

e organizando os alunos e facilitando o processo de construção do conhecimento 

autônomo em cada um deles. A nova maneira de ensinar e aprender perpassa pelo 

intuitivo, pelo acaso e pelo interesse, não sendo mais um processo sistemático, mas 

aleatório. Esse é um grande desvio dos paradigmas tradicionais da educação e, 

certamente, um paradigma pós-moderno do ensino e da aprendizagem. 

 Na educação, as instituições escolares têm sido profundamente transformadas 

pelo uso intensivo de novas tecnologias de informação e comunicação e, portanto, é 

premente a necessidade de se redimensionar a educação tradicional oferecida nas 

escolas e considerar, no contexto das políticas educacionais atuais, outras estratégias de 

ensino, tais como a educação a distância. 

Para Moran (2000), “Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade 

espaço-temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos 

de pesquisa e de comunicação”. O papel do professor está relacionado a ajudar o aluno a 

construir sua aprendizagem, selecionar, interpretar, relacionar e contextualizar dados, 

imagens, textos, que podem ser acessados por meio das tecnologias disponíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As inovações tecnológicas, voltadas para o aprimoramento dos meios de 

comunicação e informação, representam uma melhoria expressiva nas oportunidades de 

aprendizagem e no expansionamento do conhecimento, provocando mudanças no 

cenário educacional. 
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Entendendo que uma tecnologia é algo desenvolvido pelo homem a fim de 

favorecê-lo e auxiliá-lo, é fundamental que o processo educativo se valha destes 

benefícios. Logo, diante do crescente aumento de inovações tecnológicas que nos 

assolam diariamente é preciso repensar os modelos existentes de formação de 

professores. As novas tecnologias, em especial, as da informação e comunicação, 

devem ser vistas como capazes de auxiliar interações e a expansão da capacidade 

construtiva dos professores, e não como formas de otimizar a transmissão de 

conhecimentos, prática desenvolvida há séculos. 

Neste contexto, entende-se que as mudanças na prática pedagógica e na 

utilização de novas técnicas que privilegiam a construção do conhecimento - 

especialmente no que se refere à formação de professores - tem apresentado a teoria 

desvinculada da prática. Trata-se do assunto com teorização inovadora e prática 

tradicionalista. 

Um novo paradigma surge na sociedade contemporânea. As transformações na 

sociedade do conhecimento provocam mudanças na aprendizagem, nas competências 

dos professores e nas formas de se realizar o trabalho pedagógico, sendo necessário 

formar continuamente professores para atuar nesta sociedade. Não são as tecnologias da 

informação e comunicação que devem entrar nas escolas, mas as escolas que devem 

entrar na rede. A Internet é uma poderosa ferramenta/mídia quando utilizada como 

tecnologia mediadora no processo de formação reflexiva de professores. 

Os ambientes virtuais disponibilizados na atualidade devem ser incorporados aos 

processos de formação inicial e/ou continuada por serem vistos como facilitadores para 

se promover à cooperação, a tomada de consciência e a autonomia, fatores diretamente 

imbricados ao processo de aprendizagem e apropriação de novos conhecimentos. 

Contudo, as transformações trazidas pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação causam, inicialmente, estranhamento e desconforto em grande parte das 

pessoas. Não por que as ferramentas tecnológicas sejam abomináveis, mas 

principalmente porque o ser humano se vê diante de novos desafios e de outras formas 

de aprender. As tecnologias contribuíram para rever conhecimentos antes 

inquestionáveis, para compreender que elas estão presentes, e influindo em todas as 

esferas da vida social, inclusive na escola. No mundo navegável pela tela do 

computador e da televisão, os espaços territoriais tomam outras configurações, criando a 

possibilidade de aprender, sem necessariamente se estar no espaço formal da sala de 

aula. 
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   É importante ter presente que a EAD se apresenta como mais uma alternativa 

para a atuação e integração das Universidades nos contextos nacional e regional, que 

deverão satisfazer as amplas e diversificadas necessidades de formação e qualificação 

profissional. 
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