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Verificar a inserção das 
Tecnologias na 

sociedade 
contemporânea

Compreender o 
significado das 
Tecnologias de 
Informação e 

Comunicação para 
educação e formação 

docente

Ampliar a percepção da 
importância do uso das 

tecnologias para a 
produção do 

conhecimento e para 
aprendizagem, por 

meio de exemplos em 
áreas diversas





Machu Picchu e tecnologia: uma ilha na anti-ilha
Publicado em: 16/01/2011
http://www.odiario.com/opiniao/noticia/384832/machu-picchu-e-tecnologia-uma-ilha-na-anti-ilha/





Web 1.0 – Web 2.0
Tecnologia digitais



Quem fez o que na saga da computação...

PAIS DA 
COMPUTAÇÃO

ARQUITETOS 
DA 

INTERNET

ATIVISTAS EXECUTIVOS WEB 1.0
OS PIONEIROS 

DA ERA 
MODERNA

WEB 2.0
OS 

AGREGADORES 
SOCIAIS

- CLAUDE 
SHANNON, pai da 
computação 
moderna
- THOMAS WATSON, 
IBM - F. FAGGIN, 
microprocessador

- DOUGLAS                      
ENGELBART, 
mouse e interface 
visual 
- KONRAD ZUSE, 
linguagem moderna de 
programação - PHILIP 
DON ESTRIDGE, IBM-
PC - GORDON MOORE, 
Intel  - RALPH 
BAER, videogame
- NOLAN 
BUSHNELL, Atari -
BILL HEWLLET, HP (que 
inauguraria o Vale do 
Silício) DAVID 
PACKARD, HP -
GOTTFRIED LEIBINIZ, 
código binário

- BOB KAHN, 
protocolo TCP/IP
- VINTON CERF, 
PROTOCOLO TCP/IP
- TIM BARNES-LEE, 
world wide web, a 
parte gráfica da rede

- TED NELSON, 
pioneiro em 
tecnologia da 
informação
- PAUL BARAN, 
pacotes de dados

- RAY 
TOMLINSON,             
e-mail
- WARD 
CHRISTENSEN, BBS 
(tia da internet)

- ROBERT W. 
TAYLOR, 
Arpanet (mãe 
da internet)

-JOHN PERRY 
BARLOW, ong EFF, de 
proteção à 
privacidade online

- NICHOLAS 
NEGROPONTE, 
criador da 
iniciativa Um 
Laptop por 
Criança (OLPC)
- LINUS 
TORVALDS, Linux
- RICHARD 
STALLMAN, conceito
do software livre
- LAWRENCE LESSIG, 
Creative Comons

- JULIAN 
ASSENGE, 
WikiLeaks

- MICHAEL 
DELL, Dell 
Computer
- MEG WHITMAN, 
CEO que 
transformou o 
eBay em gigante 
mundial
- JOHN DONERR, 
investidor em 
empresas de 
tecnologia
- STEVE BALL-MER, 
CEO da Microsoft

- SEAN 
PARKER, co-
fundador do 
Napster e do 
Facebook
- ERIC SCHIMIDT, 
CEO do Google

LARRY ELLISON, Oracle
STEVE WOZNIAK,Apple

STEVE JOBS, Apple
BILL GATES, 
Microsoft
PAUL ALLEN, Microsoft
STEVE CASE, AOL
SCOTT MCNEALY, SUN 
Microsystems
PETER THIEL, PayPal

BLAKE ROSS, 
Firefox
MARC 
ANDRESSEN, 
Netscape
JEFF BEZOS, 
Amazon
JERRY YANG, Yahoo
JOSEPH VARDI, ICQ

LARRY PAGE, 
Google
JARKKO OIKARINEN, 
IRC

BRAM COHEN, Bit 
Torrent -PETER SUNDE, 
PirateBay -TOM 
ANDERSON, Myspace
WARD CUNNINGHAM, 
criador do conceito wiki

JACK DORSEY, 
Twitter
CRAIG NEWMARK, 
Craiglist -

CHAD HURLEY, You 
Tube /STEVE CHEN, 
You Tube - SHAWN 

FANNING, Napster

NIKLAS 
ZENNSTROM, Skype
MATT MULLENWEG, 
Wordpress
KEVIN ROSE, Digg
EVAN WILLIAM, Blogger 
e Twitter

ORKUT 
BÜYÜKKÖKTEN, 
Orkut

Fonte:  Super Interessante – Jan/2011. p. 31



O que falar das TIC?
Quando comecei a pilotar na Fórmula 1 nos anos 70, as 

chances de sobreviver eram de 7 para 1. 
Arriscadíssimo. Hoje em dia, em função da tecnologia, 

as chances são de 800 para uma. Emerson Fittipaldi

Errar é humano, 
mas para 

estragar tudo é 
preciso um 

computador!
Paul Ehrlich biólogo 

e ecologista

Quando você quer fazer a lição de casa, 
preencher seu Imposto de Renda ou ver as 
opções para uma viagem, você precisa de 

um PC.   Bill Gates

Se a tecnologia pode criar 
problemas, não é através da 

ignorância que podemos 
solucioná-los!

Software é a parte 
que você xinga... 

Hardware é a parte 
que você chuta...

Autor: anônimo

“Acho que há no mundo mercado para cerca de 5 
computadores”. Thomas Watson, fundador da IBM, 1943

“A televisão não vai emplacar. Logo as pessoas vão 
se cansar de olhar para uma caixa de madeira toda 

noite”. Darryl kanuck, produtor da 20th Century Fox, 1946

“Tudo que podia ser inventado já foi inventado”. 
Charles Duel, func. do Escritório de Patentes  dos EUA, em 1899 



1.Mistura-se na constituição física, cognitiva e afetiva das 
pessoas

2.Inclui a linguagem visual e linguagem em movimento 
(simulação): acessível, universal, saber-fazer

3.Traz o protagonismo da escrita por meio do hipertexto:  uma 
estrutura dinâmica, em constante movimento, agrega imagens 
e sons, é aberto e mutilateral

4.Acelera os processos globais, pelas distâncias mais curtas, que 
os eventos em um determinado lugar têm impacto imediato 
sobre os sujeitos e lugares situados a uma grande distância

5.Imprimiu uma visão simbiótica entre o individual e o 
coletivo.... entre o privado e o público (WikiLeaks , diários 
online)

Características da cultura digital
Bertoncello, 2008



“se as pessoas estão 
sendo educadas por 
imagens e sons [...] 

pelos meios 
eletrônicos [...] como 
um dos protagonistas 
do processo culturais 
e educativos, a escola 

precisa pensar tais 
potencialidades” 

Fantin (2005, p. 1) 



O

O que a convergência digital tem mudado em 
nossa sociedade e consequentemente em nossas 
salas de aula?



?

?



Situação 2

Ensino Fundamental 

1º ano do Ensino

Fundamental: 2011

Ensino Médio: 2023 

Ensino Superior: 2027

Mercado de trabalho (+35 anos) 

até 2062

Entrada: 2011

Ensino Superior: 2015

Mercado de trabalho 

(+35 anos)

até 2050

Situação 1
Ensino Superior



Fonte: Super Interessante / Edição 285 – Dez / 2010 / Pág.: 76-77





O novo Professor Universitário frente às TIC

INOVAÇÃO
Romper com formas 

conservadoras de 

ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar

Ensino 
Produção de 

conhecimento

Pesquisa 
saber interrogar, 

atividade reflexiva

Extensão
socialização, 

conhecimento de mundo

Conceituais
Conhecimento e 

conteúdo (saber)

Procedimentais
Metodologias

(saber fazer)

Atitudinais
Conviver, lidar com as 

emoções  (ser)

DOCENTE: Latim docere : ensinar, instruir, 
mostrar, indicar, dar a entender

COMPETÊNCIAS
(UNESCO, LDB)

COMPROMISSOS
D. Curriculares: 

MEC, missão da IES 
(PPI, PDI, PPC)

TIC





Rompendo com as formas/paradigmas...

Fonte: Super Interessante. Ed. 285. p. 19. Dez /2010 



1. Consultar dicionário
2. Agenda
3. Alarme
4. Calculadora
5. E-mail
6. Internet
7. Skype
8. Check –in
9. Gravador
10.Bíblia
11.Trânsito em São Paulo
12.Jogos diversos
13.Receitas
14.Câmeras on-line das 

principais cidades do 
mundo 



Julho de 2008



→ 750 a 1500 livros

→ R$ 700,00 a R$ 950,00

→ Livraria cultura
www.livraria cultura.com.br

137.000 títulos
2.000 títulos nacionais

→ Saraiva
www.saraiva.com.br

205.000 títulos
2.000 tíulos nacionais

→Gato sabido
www.gatosabido.com.br

120.000 títulos
2.500 títulos nacionais

Fonte: Revista Veja – 26/Jan/2011



E na educação...
Inovação ... Exemplos no Japão

Ao fazer a matrícula o estudante da Universidade 
Aoyama Gakuin recebe um smartphone conectado à 
rede 3G e o aviso de levá-lo todo dia para a aula. 
Resumos da aula e testes vão direto para o dispositivo, 
que recebeu também um aplicativo para registrar 
automaticamente a presença do aluno. A universidade 
distribui o parelho gratuitamente (anuidade de até 20 
mil dólares)

Fonte: Revista SUPER INTERESSANTE – Setembro/2010

....e nos EUA também

A universidade Cristã Abilene, no Texas, distribui 
iPhones aos calouros e lhes oferece 
aprendizagem móvel: dobrou a área de cobertura 
da rede wi-fi e professores passaram a enviar 
testes, resumos de aulas e lições para alunos. Dá 
até para saber o que vai ter no bandejão. Após 
um semestre de teste, 90% dos alunos e 
professores disseram que o uso do aparelho não 
levou à distração durante as aulas.





Modelo de ensino unidirecional 

Porque há pouca inovação em sala de aula?

Educação transmissiva 

Um transmite para os demais 



ESCUTE
LEIA

DECORE
REPITA

(Fonte: Behrens, Marilda, 
2006)



Ao usar a tecnologia, com base em modelo 
tradicional de ensino...

→ Instrumento de poder e                              
discriminação;
→ Não há garantia de comunicação                            
de duas vias, da participação real.

Equívocos

→ As TIC permitem                                                                                  
mais interação e são 
mais participativas;
→ As mudanças acontecem automaticamente.



Equívoco

38% das escolas públicas de Ensino Básico já têm PCs instalados.

Sem a supervisão dos professores, as crianças perdem tempo em 
frente ao computador com atividades sem nenhuma relevância para o 
ensino. Leia-se: jogos e bate-papos virtuais.

Os professores não são preparados para o uso pedagógico do 
computador. Não treinamento.

Sem supervisão, os computadores nas escolas brasileiras 
mais distraem do que ensinam 

Desconectados
Fonte: Revista Veja: 19/08/2008 
http://veja.abril.com.br/080807/p_102.shtml



Multidirecional
Todos podem, além de consumir, 
produzir informações

Explora-se o que há de mais 
positivo com a presença das 
novas tecnologias: liberação 
do pólo de emissão, que dá 
ao espectador facilidade e 
liberdade para produzir e 
veicular seus conteúdos.



Reproduzir
Produzir novamente, 
copiar, imitar, repetir, 
publicar outra vez... 

Produzir
Latim produco: fazer 

avançar, levar, conduzir, 
alongar, estender, 

motivar, fazer,  gerar

Inovar
Latim innovo: renovar, 
introduzir novidades, 

inventar, criar



Você é um cidadão ou um professor    
digitalmente incluído?

Saber interpretar 
e usar para fins
individuais e/ou 

coletivos, em 
âmbito pessoal 

e/ou profissional

Adquirir 
autonomia

técnica

Ter condições 
de acesso 

público e/ou 
privado de 
qualidade

TIC
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Qual é o seu nível de integração e uso das 
tecnologias em sala de aula?

5  Estágios Descrição (SANDHOLTZ, 1997)

1. Exposição Neste nível, a aprendizagem dos professores se dá no âmbito bem inicial. 
Os aspectos técnicos e a administração do equipamento tecnológico são 
as preocupações mais visíveis.

2. Adoção Aqui os professores concentram-se menos nos aspectos técnicos e já tem 
mais autonomia no uso do equipamento. Inicia-se o processo de integração 
com a tecnologia com o objetivo de apoiar as práticas existentes, ou seja, o 
uso da tecnologia se estende para apoiar a instrução/práticas pedagógicas/ 
didática já empregada na sala de aula.

3. Adaptação Neste nível a nova tecnologia encontra-se bastante integrada à prática 
tradicional em sala de aula e os professores a utilizam com freqüência, 
ampliando a produtividade dos alunos quanto à aprendizagem. Há aqui o 
uso significativo da tecnologia.

4. Apropriação Aqui os professores revelam ter total domínio das tecnologias, introduzindo-
as a novas práticas pedagógicas e não mais a práticas tradicionais. Verifica-se 
uma mudança de atitude pessoal e a incorporação da tecnologia no dia-a-dia.

5. Inovação 
(Invenção)

Neste nível a tecnologia é utilizada amplamente pelos professores para 
criar novos, diferentes e variados ambientes de aprendizagem. É o uso da 
tecnologia por meio de experiências com novas práticas pedagógicas.



Como utilizar as TIC em sala de aula?
Fonte: José Manuel Moran - www.eca.usp.br/prof/moran

Tecnologias para organizar a informação

Trabalhar a partir de experiências, projetos, de relato de experiências 
diferentes das do grupo e entrevistas: podem desencadear novas questões, 
expectativas e servem para confirmar nossas idéias, nossas sínteses, para 

reforçar o que já conhecemos.

Tecnologias para auxílio na pesquisa

Teses/artigos apresentados em congressos/periódicos científicos estão 
publicados na Internet. O estar no virtual não é sempre garantia de      
qualidade, mas amplia imensamente as condições de aprender, de                                             

acesso, de intercâmbio, de atualização. 

Tecnologias para comunicação e publicação

Blogs e fotologs: possuem historicidade, preservam a construção e não 
apenas o produto (arquivos). Publicações dinâmicas que favorecem a 
formação de redes. Tipos de blogs educacionais: produção de textos, 

narrativas, poemas, análise de obras literárias, opinião sobre              
atualidades, relatórios de visitas e excursões de estudos, publicação de fotos, 

desenhos e vídeos produzidos por alunos.



Formas de 
uso 

educacional 
da Web

Criar uma página 
pessoal/blog
Google site

Blogspot
wordpress

Criação de lista 
eletrônica para 

discussão 
AVA

Yahoo grupos

Programas de 
exercício-e-
prática, para 

revisão de 
material 

Webquest

Comunicação e 
interação com 

outras IES, entre 
professores e 

alunos
Redes Sociais

Jogos 
Educacionais

Troca 
constante 
de e-mails

Bibliotecas 
digitais e 
virtuais

Atividades de 
Simulação



SCIELO (Scientific Electronic Library Online)
http://www.scielo.org/index.php?lang=pt

Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME)
http://www.bireme.br 

Google acadêmico
http://scholar.google.com.br/

Google/livros on-line parcial ou integral
http://www.google.com.br/books?hl=pt-BR

Portal Periódico da Capes  
http://www.periodicos.capes.gov.br/



Dialnet (http://dialnet.unirioja.es)

Cultvox/e-livros pela Internet                              
http://cultvox.uol.com.br/inicio.asp

EBSCO (http://search.epnet.com)

 IBICT – Instituto Bras. de Informação em Ciência e 
Tecnologia/ Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações http://bdtd2.ibict.br/

Biblioteca Digital do Senado Federal
http://recreio.senado.gov.br:4505/ALEPH/-/start/link

Biblioteca virtual da USP
http://www.usp.br/sibi/



Livros diversos
http://www.ebookcult.com.br/

 UNIVERSIA - Livros diversos
http://www.universia.com.br/entretenimento/cultvox.jsp:

Biblioteca Nacional Digital do Brasil
http://www.bn.br/bndigital/

Biblioteca Nacional Digital de Portugal
http://bnd.bn.pt/

Domínio Público - Biblioteca Digital do MEC     
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

Biblioteca Virtual de Educação (BVE)
http://bve.cibec.inep.gov.br



 Lista de Bibliotecas virtuais   
http://www.cg.org.br/gt/gtbv/alfabetica.htm 

Superdonwloads - Downloads de jogos, softwares, 
antivírus e etc. 
http://superdownloads.uol.com.br/windows/index.html

Baixaki - Downloads de jogos, softwares 
http://www.baixaki.com.br/                                                               
Google Earth
Any Video Converter Free 3.12
Vdownloader
Editor de imagens



https://sites.google.com/site/educaticsuperior/home

Site Pedagógico



1. Everystockphoto
http://www.everystockphoto.com

2.Photl.com 
http://www.photl.com/es

3. Google Imagens
http://www.google.com/imghp?hl=
pt-PT

4. Dreamstime
http://www.dreamstime.com

Banco de Imagens

5. Flickr
http://www.flickr.com

6. Imageshack
http://imageshack.us

7. Many Wallpapers
http://www.manywallpapers.com



Gettyimages
http://www.gettyimages.com



Stock.XCHNG
http://www.sxc.hu/



The Newseum - Primeira página de todos os jornais do mundo  
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/



É uma ferramenta de 
publicação  gratuita 

utilizados em cursos do 
Massachusetts Institute of

Technology. Tradução 
UNIVERSIA

Disponibiliza

Plano de Estudos, 
Calendário, Tarefas, 

Material de Estudo, Notas 
de Aulas (vários PDF), 

Leituras obrigatórias, e 
Provas  

Ex.: Aula Introdução à 
Biologia, pdf sobre Mitose 

e Meiose, Ligação e a 
Teoria Cromossômica, 

Genética Humana, Biologia 
Molecular...

MIT: OpenCourseWare

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/lang/br/br.htm



MORE - Mecanismo on-line para referências 
http://www.rexlab.ufsc.br:8080/more/



Tecnologia como técnica

“Nem a salvação nem a perdição residem na técnica” 
Lévy (1999, p. 16) 

não pode ser boa 

nem tampouco ruim



Conclusão 1

É ilusório concluir que o potencial tecnológico 

existente, enquanto uma técnica a mais a                     

ser utilizada em sala de aula, vai resolver 

todas as arestas e/ou problemas 

pedagógicos. O sentido e a utilização 

da técnica vão depender dos 

contextos, dos usos e                                                          

dos objetivos.



Conclusão 2
Desconsiderar o potencial da tecnologia 

enquanto produto da sociedade atual é 

desconsiderar o presente, pois a cultura 

da tecnologia trouxe mudanças 

substanciais, e essas mudanças vem 

acompanhadas pela característica da 

irreversibilidade, ou seja, 

“a instauração e enraizamento das            

TIC na vida  social é um fato 

consumado”                                        

(SANTOS, 2006, p. 24)



Conclusão 3

“Entre as competências do 
professor, não podem estar 
apenas novos formatos para 
os velhos conteúdos, mas 
novas formalizações” 
(BARRETO, 2003, p. 284).



Se o meu compromisso é 
realmente com o homem 
concreto, com a causa de     
sua humanização, de sua 
libertação, não posso por 
isso mesmo prescindir da 

ciência, nem da tecnologia, 
com as quais me vou 
instrumentando para 

melhor lutar por esta causa 
(FREIRE, 1976, p. 22-23). 



Obrigada!

ludhiana@cesumar.br
ludhianabertoncello@gmail.com

https://sites.google.com/site/educaticsuperior/home


