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RESUMO 

Num contexto pandêmico e vivenciando uma era cibercultural, na qual a escrita assume novos 

papéis, um estudo sobre práticas de leitura em suporte multimídia e sobre as estratégias de 

compreensão leitora utilizadas por alunos, torna-se necessário. Com o advento das novas 

tecnologias da informação e da comunicação (NTIC), surgem novas configurações de manuseio 

nos suportes onde os textos aparecem, fazendo com que esses mesmos textos assumem novos 

formatos, possibilitados pelo hipertexto digital, ou seja, um processo de escritura/leitura, agora 

não mais obedecendo a critérios exclusivos de linearidade, mas apresentando-se de forma não 

linear e não hierarquizada, permitindo ao leitor o acesso ilimitado a outros textos de forma 

instantânea. Este trabalho discute como o processo de ler um texto, por meio de estratégias, 

pode ser aliado ao uso das novas tecnologias da informação e da comunicação, utilizando-se, 

para tanto, o hipertexto como uma ferramenta capaz de despertar no discente a ativação dessas 

estratégias. Para a fundamentação teórica, citam-se discussões sobre o hipertexto (Lévy, 1999; 

Xavier, 2009; Marcuschi, 2010); sobre a literatura eletrônica (Hayles, 2009) e sobre o papel da 

leitura e do leitor no formato hipertextual (Santaella, 2004; 2007; 2012). 

Palavras-chave: Leitura. Interpretação. Estratégias. Hipertexto. 

  

ABSTRACT 

In a pandemic context and experiencing a cybercultural era, in which writing takes on new 

roles, a study of reading practices in multimedia support and reading comprehension strategies 

used by students becomes necessary. With the advent of new information and communication 

technologies (NICT), new configurations for handling the supports where texts appear, making 

these same texts take on new formats, made possible by digital hypertext, that is, a writing 

process/ reading, now no longer obeying exclusive criteria of linearity, but presenting itself in 

a non-linear and non-hierarchical way, allowing the reader instantaneous unlimited access to 

other texts. This paper discusses how the process of reading a text, through strategies, can be 

combined with the use of new information and communication technologies, using hypertext 

as a tool capable of awakening in the student the activation of these strategies. For the 

theoretical foundation, discussions about hypertext are cited (Levy, 1999; Xavier, 2009; 

Marcuschi, 2010); on electronic literature (Hayles, 2009) and on the role of reading and the 

reader in hypertext format (Santaella, 2004; 2007; 2012). 

Keywords: Reading. Interpretation. Strategies. Hypertext. 
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INTRODUÇÃO 

 

No contexto de pandemia, imposto de forma incontestável pelo novo Coronavírus, a 

educação se viu diante de um “novo normal”, assim como em todos os setores sociais. 

Entretanto, acredito como educador que, esse “novo normal” foi mais severo, já que a economia 

até hoje tenta se adequar, a saúde teve que se adequar, diversas modalidades esportivas se 

adequaram e até o Superior Tribunal Eleitoral também, haja vista a realização das eleições no 

último novembro. 

Quando olhamos para as diversas escolas que deixaram de ser o espaço de aprendizagem, da 

construção de relacionamentos, personalidades e vínculos, além de ser o espaço exclusivo de 

muitos para adquirir conhecimento, percebemos o quanto educadores, e me incluo, 

orgulhosamente, nesse grupo, tiveram que se adequar a um novo modelo ou tipo de ensino que 

pudesse permitir ao professor desempenhar sua tarefa primordial – a de ser o promotor do 

aprender – e aos discentes, a tarefa de aliar o seu prazer pelas redes sociais e uso constante da 

internet ao estudo. 

Nessa perspectiva, nos deparamos com um contexto educacional que cerceia àqueles 

que não têm o acesso constante aos aparatos tecnológicos e à rede mundial de computadores, 

isto posto pela condição socioeconômica da maioria dos nossos alunos, apesar de vermos um 

interesse até promissor por parte do Governo Federal, através do Programa de Inovação 

Educação Conectada, em disponibilizar às escolas internet banda larga. A política pública 

instituída é válida, porém ainda incipiente, diante dos “Brasis” que temos no território nacional. 

Esclarecidas as circunstâncias pandêmicas que se impõem sobre a educação é necessário 

decidirmos, de acordo a realidade vivida em cada município, que tipo ou modelo de ensino 

desenvolvemos, se é que estamos fazendo, em nossas instituições escolares. Híbrido, Remoto 

ou EaD? Você já parou pra pensar nisso? 

Para ajudar nessa definição explicitamos a seguir possíveis definições sobre esses três tipos de 

ensino. Deixar claro que tratamos de possíveis definições por entendermos que no decorrer das 

várias pesquisas educacionais e das novas adequações que o ensino passa neste século XXI, 

qualquer conclusão que encerre ou tipifique de forma estanque uma definição, não será sábia. 

 

HÍBRIDO, REMOTO E EAD: QUE TIPO DE ENSINO ESTAMOS FAZENDO? 

 

Entende-se por ensino híbrido aquele que é realizado pela aliança entre o ensino 

presencial e o ensino on-line, de forma paralela. Exemplificando, funciona da seguinte maneira: 

o aluno recebe, por meio de uma plataforma da instituição ao qual está matriculado, o material 

de estudo para leitura prévia, se preparando para um encontro presencial com o professor, 

permitindo-se o enriquecimento da aula por meio de discussões mais pontuais e objetivas, uma 

vez que tanto professor quanto o aluno já possuem conhecimento sobre o tema/conteúdo tratado 

na aula. 

No ensino remoto, e este termo tem sido o que mais escutamos na pandemia, há aulas 

ao vivo e o aluno assistindo ao mesmo tempo. É o que chamamos de aulas síncronas. Há a 
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transmissão on-line e há a recepção instantânea da aula. Caso o aluno assista a uma aula que já 

foi gravada anteriormente ou recebe um material que foi produzido anteriormente pela escola 

ou pelo professor, perde-se a característica de remoto, já que esse modelo de ensino preconiza 

a transmissão em tempo real da aula e o contato por meio dos mecanismos de interações virtuais, 

o contato entre professor e aluno. O cerne desse modelo implica em afirmar que docente e 

alunos tenham interações nos mesmos horários em que as aulas da disciplina ocorreriam de 

forma presencial. 

Na modalidade do EaD, forma de educação on-line mais difundida e conhecida, os alunos tem 

a opção de assistirem as aulas conforme sua disponibilidade de tempo, adequando seu tempo 

de estudo à sua rotina, isso porque as aulas são gravadas e disponibilizadas por meio das 

plataformas digitais, com oferta em diversas instituições de ensino. O contato direto do aluno é 

com o tutor e este por sua vez é quem vai fazer o elo entre aluno e professor, caso haja 

necessidade. 

Independentemente da modalidade escolhida para o ensino, sendo ele híbrido, remoto 

ou EaD, a tecnologia e o acesso à internet são os canais de aprendizagem. Afinal, qual é a 

melhor forma de ensino que se encaixa na sua instituição ou na sua rede de ensino? 

Explicitados os três tipos, precisamos avaliar qual deles nossa prática mais se aproxima. Isso é 

imprescindível para elaborarmos de forma consciente nossos planejamentos. Se não 

identificamos o modelo de ensino realizado, como faremos para avaliar nossos alunos, como 

saberemos se eles estão aprendendo? 

Ser professor no contexto das novas tecnologias da informação e da comunicação é um 

desafio, porém, em época de pandemia, elas se tornaram aliadas no processo. O Coronavírus 

não nos impôs apenas a necessidade dos cuidados com a saúde, mas nos forçou a romper limites, 

a sermos melhores profissionais, a identificarmos o quanto nossas metodologias ainda são 

avessas ao “novo” e o quanto precisamos reaprender a ensinar e a reaprender a aprender. E, 

com isso, o desenvolvimento de estratégias leitoras torna-se necessário, em todos os níveis 

educacionais. Frente a isso, descrevemos a seguir pressupostos que embasam essa discussão e 

remetem ao entendimento do que é importante fazer para que os alunos se desenvolvam nesse 

contexto leitor. 

 

A LEITURA E O LEITOR ATIVO 

 

A leitura caracteriza-se como uma atividade intelectual que envolve desde aspectos 

cognitivos e intelectuais, ligados à compreensão textual, a aspectos lúdicos e afetivos, ligados 

ao prazer em ler determinado texto. Constitui-se ainda numa atividade de cunho social que 

exige do leitor o domínio de habilidades, tais como a codificação, e decodificação, a leitura em 

voz alta, a compreensão do texto, entre outras (SOLÉ, 1998) que precisam ser adquiridas 

juntamente com sua formação, ou seja, não são habilidades inatas, mas que são desenvolvidas 

por meio da aprendizagem. 

Em se tratando de aspectos relacionados ao processo ensino-aprendizagem 

desenvolvido na escola, acreditamos que a leitura na escola deve levar o sujeito a se reconhecer 

como participante do seu contexto social e ser assumida como uma prática social. Quando assim 

se constituir, a leitura deverá sugerir antes de tudo um movimento de identificação que permita 

ao leitor fazer suas escolhas sem a obrigatoriedade que a instituição escolar exige. A partir do 
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momento em que o sujeito leitor desenvolver o hábito de uma leitura “não obrigatória”, feita 

por vontade própria, ele assumirá sua formação e se identificará como ser, cuja opinião será 

respeitada pela escola, pelo professor e pela sociedade. 

Essa formação resulta da sinergia de três componentes, que são a atividade do aluno 

sujeito leitor no âmbito da classe constituída em ‘comunidade interpretativa’ (FISCH, 

2007), a literatura ensinada – textos e obras – e a ação do professor, cujas escolhas 

didáticas e pedagógicas se revestem de uma importância maior (ROUXEL, 2013, p. 

20). 

Não esqueçamos aqui de lembrar que a escola é uma instituição fundada sobre os 

pressupostos da manutenção de uma hierarquia que prioriza o cerceamento de atitudes que 

coloquem o aprendiz como alguém capaz de ir além do que o sistema impõe. É sabido também 

que, mesmo de forma ínfima, isso tem sido mudado e, defendemos aqui a ideia de que, por meio 

da leitura de textos que promovam a libertação do sujeito (FREIRE, 1987), a escola promoverá 

de fato seu papel: o de ser a instituição mutável, formadora de indivíduos possuidores de 

autonomia plena para viverem em sociedade. 

Com a oportunidade de veiculação de textos por meio da rede mundial de computadores, 

vê-se o crescente despertar da leitura hipertextual pelo público usuário desses artefatos 

tecnológicos. O tempo ‘gasto’ em frente à tela do computador, atrelado ao grande número de 

ferramentas disponibilizadas pela máquina, que tornam o texto mais atraente e acessível, faz 

com que o padrão estabelecido de leitura seja quebrado e moldado a um novo viés de leitura, 

agora pautada nos pressupostos da tecnologia da comunicação, proporcionando ao público 

novas maneiras de ler. 

A aprendizagem em um mundo globalizado, no qual o ato de navegar virtualmente 

ressignifica o âmbito educacional, exige que o papel do mediador de leitura não tenha mais a 

mesma passividade, mas que o professor seja mais atuante, auxiliando o aluno na utilização das 

NTIC. 

Insurge neste ponto da discussão a necessidade de analisarmos o papel do leitor no 

ambiente virtual, uma vez que esse sujeito leitor se constitui como peça fundamental nesse 

processo. Pensar no leitor como um agente ativo no processo de construção de um hipertexto é 

verificar a função que este passa a exercer na relação entre obra hipertextual e o ato de leitura. 

Marcuschi e Xavier (2010) denominam esse sujeito como um “hiperleitor”. 

Santaella (2004, p. 33) apresenta o perfil cognitivo do leitor imersivo (virtual), 

mostrando que na era digital traça-se um novo modelo de leitura, totalmente avesso ao 

desempenhado pelo leitor contemplativo do livro impresso: 

Trata-se, na verdade, de um leitor implodido cuja subjetividade se mescla na hiper 

subjetividade de infinitos textos num grande caleidoscópio tridimensional onde cada 

novo nó e nexo pode contar uma outra grande rede numa outra dimensão. 

A principal característica desse tipo de leitor está na capacidade interativa. Ele não se 

prende mais à linearidade de um texto, a uma leitura dirigida pela escrita do autor, indicando o 

caminho a seguir. Vê-se, agora, um leitor atento, em frente à tela, conectando-se entre links 

multilineares e labirínticos, dialogando em um processo de construção interativa com as 

palavras em um hipertexto. 
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O leitor imersivo é obrigatoriamente mais livre na medida em que, sem a liberdade de 

escolha entre nexos e sem a iniciativa de busca de direções e rotas, a leitura imersiva 

não se realiza. Trata-se de um leitor em estado de prontidão, conectando-se entre nós 

e nexos, num roteiro multilinear, multi sequencial e labiríntico que ele próprio ajudou 

a construir ao interagir com os nós entre palavras, imagens, documentação, músicas, 

vídeo etc. (SANTAELLA, 2004, p. 33) 

Partindo da hipótese de que a navegação interativa pelo ciberespaço gera transformações 

perceptivas, sensoriais e cognitivas (SANTAELLA, 2007), tendo como consequência a 

formação de um novo tipo de sensibilidade corporal, física e mental, Rettenmaier (2010, p. 75) 

destaca que “a tecnologia alterou a nossa mente, e o saber, agora, encontra-se em dependência 

do que está por ‘fora’ do sujeito, mas que pode ser por ele redefinido quando relacionado a 

outros saberes”. A aprendizagem em um mundo de navegações virtuais, marcada pela 

instantaneidade e pela realidade virtual, ressignifica o espaço educacional e o papel do mediador 

de leitura, adequando-os a um novo fazer pedagógico frente à geração hipermídia encontrada 

nas escolas hoje. 

A leitura de um hipertexto põe em ação, por meio de conexões, uma dinamicidade de 

leitura. O leitor agora está diante de textos constituídos em blocos não lineares, conectados 

entre si, compostos por uma escrita dinâmica, com várias entradas que remetem à ideia de um 

labirinto, criando um novo modo de ler. Segundo Santaella (2004, p. 175), “a leitura orientada 

hiper midiaticamente é uma atividade nômade de perambulação de um lado para o outro, 

juntando fragmentos que vão se unindo”. É, pois, uma leitura, cujo significado se constitui na 

medida em que o leitor faz suas associações também com outros textos, por meio dos links, 

tornando-se co-autor na produção de sentidos do texto, participando ativamente desse processo. 

Possuidor de habilidades que o coloquem como usuário das ferramentas virtuais, esse 

leitor interage com a leitura em tela, tornando-se muito mais ativo que o leitor de um texto 

impresso, uma vez que esse modo de ler exige desse indivíduo uma ação exploratória e, em 

certos momentos, lúdica. Freitas (2000, p. 9) cita que nessa interação virtual estabelecida entre 

textos e leitor, este penetra “num novo universo de criação e de leitura de signos no qual novos 

sentidos são criados”. 

Leão (2005, p. 42) destaca que “com o novo tipo de interatividade possível através do 

computador, novas relações emergem e o leitor passa a ter uma função capital, pois sem ele a 

obra se reduz à mera potencialidade”. No sistema de produção e divulgação de textos em 

formato hipertextual, o leitor, conectado à rede, navega entre diversos hipertextos e adquire 

determinados “poderes” que o coloca como participante ativo na construção e reconhecimento 

dos sentidos na escrita. 

O limite entre o leitor e o autor de um hipertexto é exíguo de tal forma que, em muitos 

escritos, ambos se confundem, podendo em determinados momentos tornarem-se unos. A 

flexibilidade latente em um hipertexto e a velocidade com que as informações trazidas e levadas 

pela interatividade do meio virtual criam novas formas de escrita, fazem do leitor um sujeito 

ativo que possui a capacidade de reconhecer a leitura construída no ciberespaço, uma leitura 

eletrônica. 

Segundo Leão (2005, p. 46), o leitor do hipertexto “é também um pouco escritor, pois, 

ao navegar pelo sistema, vai estabelecendo elos e delineando um tipo de leitura” flexível, 

tornando-se “um leitor ativo”. A ação de navegar pelo espaço virtual e se permitir a várias 

leituras faz com que esse leitor altere seu rumo inicial e descubra outros textos, outras leituras 
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até então ‘desconhecidas’. Além disso, acredita-se que quanto mais tempo se ‘gasta’ em um 

contexto de leitura e produção hipertextual, mais o ato de ler não se limitará à simples ação de 

virar as páginas de um livro impresso, mas acarretará o prazer de ler textos que proporcionem 

caminhos a seguir. 

O acesso às redes sociais, a sites e blogs diversos são instrumentos culturais da 

contemporaneidade que mediam as formas de leitura e escrita da grande maioria dos alunos 

hoje. Por isso, acreditamos que a escola não deve desconhecer nem tampouco ignorar essas 

novas formas de leitura, uma vez que formar um leitor eficiente não é tarefa simples, mas que 

através da interação entre obra, leitor e o processo de leitura por meio do viés tecnológico, a 

aquisição de um processo de leitura eficiente, significativo e prazeroso acontecerá com os 

discentes, já que estes se apresentam como usuários assíduos do computador e da internet. 

Em todo processo de leitura, seja ela em texto impresso ou digital, o papel do leitor é de 

suma importância, uma vez que ao desenvolver esse ato, ele ativará vários fatores que 

influenciarão na maneira como lerá determinado texto: seu conhecimento de mundo, seu 

conhecimento acadêmico, a relação estabelecida entre as informações absorvidas por ele ao 

longo da vida com as novas informações disponibilizadas pela nova leitura. 

Na leitura de um hipertexto digital, ainda é possível ao leitor construir sua rede de 

leituras através dos links disponibilizados no texto virtual. Os caminhos percorridos por ele 

possuem um elo que poderá ser retomado ou redirecionado a depender das escolhas feitas na 

viagem de leitura empreendida. O que não se pode esquecer é que se o fio da meada inicial for 

perdido, o leitor dispõe de ferramentas tecnológicas que lhe permitem encontrar novas 

informações ou ainda recuperar as que foram perdidas. 

Para Marcuschi e Xavier (2010, p. 216), 

 

[...] ao atualizar o hipertexto e percorrer seus links, o hiperleitor estará realizando 

tentativas de compreensão, efetivando gestos de interpretação ou de uso, porque, em 

última análise, é ele mesmo quem define a versão cabal do que será lido e 

compreendido. 

 

Ratifica-se dessa forma o perfil desse leitor ativo, que, em meio à diversidade de textos 

e caminhos permitidos pela leitura de um hipertexto digital, desenvolve a habilidade de interagir 

com os mesmos, definindo sua caminhada leitora e, ainda, sendo capaz de partir e de voltar ao 

seu ponto inicial, dialogando com o texto que lê, com o autor desse texto e, também, imprimindo 

sua voz ao lido, de forma ativa e reativa. 

 

O HIPERTEXTO 

 

A primeira definição de hipertexto surgiu em 1965, defendida por Theodore Nelson, 

“para exprimir a ideia de escrita/leitura não linear em um sistema de informática” (LÉVY, 1993, 

p. 29). Entretanto, é possível dizer que o seu surgimento, apesar de ser relacionado com o 

desenvolvimento e avanço da tecnologia e da informática, começou muito antes disso. 

A recepção não hierárquica do texto não chega a constituir uma revolução radical 

implantada pelo hipertexto, haja vista que as notas de rodapé, índices remissivos, 

sumários e divisão em capítulos encontrados nos livros tradicionais também oferecem 

ao leitor caminhos alternativos a serem trilhados. Eles podem levar os leitores a 

fazerem quebras na linearidade da leitura (MARCUSCHI; XAVIER, 2010, p. 213). 
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Mesmo não sendo algo de definição nova, recente, a organização e disponibilização 

textual trazida pelo hipertexto seduz o leitor a um novo modelo de interação, assinalado pela 

quebra da linearidade no processo da leitura. Freitas (2000, p. 162) destaca que a ideia de um 

hipertexto eletrônico pode até ser nova, entretanto, a prática de ações que referenciam a 

hipertextualidade é presente em escritos de autores há muito tempo, indicando “o que hoje 

chamamos de links aos leitores”. Para Leão (2005, p. 15), 

[...] o hipertexto é um documento digital composto por diferentes blocos de 

informações interconectadas. Essas informações são amarradas por meio de elos 

associativos, os links. Os links permitem que o usuário avance em sua leitura na ordem 

que desejar. 

Os links que emergem na constituição do hipertexto apresentam significados que 

integram a construção do sentido textual, estabelecendo elos coesivos entre os “caminhos” que 

surgem a cada clique. “O texto não sendo mais apresentado como um ‘todo’ que tem começo, 

meio e fim, exige que o usuário, durante sua leitura, explore o conjunto de opções 

disponibilizadas pelos links e construa uma conexão coerente entre elas” (BRAGA, 2010, p. 

183). Além dessa constituição textual criada pelo leitor por meio do processo de linkagem[1], 

os links, em um hipertexto, ainda “permitem que se teçam associações semânticas, comentários 

mais aprofundados, definições, exemplos, etc.” (LEÃO, 2005, p. 31). 

Retomando a discussão sobre o hipertexto, o conceito que o define nesse estudo é o que 

ocorre prioritariamente online, nas atividades com o uso do computador, entendido como 

[...] um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, 

imagens, gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles 

mesmos ser hipertexto. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em 

uma corda como nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em 

estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar um 

percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó 

pode, por sua vez, conter uma rede inteira (LÉVY, 1993, p. 33). 

O termo hipertexto designa um processo de escrita/leitura não linear e não hierarquizada 

que permite o acesso ilimitado a outros textos de forma instantânea, apresentando-se ainda 

como um recurso de significativa importância no desenvolvimento da aprendizagem. 

Marcuschi e Xavier (2010, p. 208), entendem por hipertexto “uma forma híbrida, dinâmica e 

flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à 

sua superfície formas outras de textualidade”. Marcuschi e Xavier (2010, p. 31) destacam que 

o hipertexto “não pode ser tratado como um gênero e sim como um modo de produção textual 

que pode estender-se a todos os gêneros dando-lhes neste caso algumas propriedades 

específicas”. 

De posse dessas definições, vê-se que um hipertexto caracteriza-se por ser um texto ou 

modo de produção deste, acondicionado em um apoio virtual que, por meio de seus links, abre 

um leque de outras leituras, de acesso a outros textos. Por esse caminho, nota-se que o hipertexto 

disponibiliza aos leitores a ação de inserir-se em várias direções, buscando novas informações 

sobre determinado assunto, tornando a aprendizagem mais acessível. 

Os links são elos que vinculam mútua e infinitamente pessoas e instituições, 

enredando-as em uma teia virtual de saberes com alcance planetário a qualquer hora 

do dia. Eles permitem ao usuário realizar livremente desvios, saltos e fugas 
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instantâneas para outros locais virtuais da rede de modo cômodo, prático e econômico 

(XAVIER, 2009, p. 193). 

“O hipertexto concretiza a possibilidade de tornar seu usuário um leitor inserido nas 

principais discussões em curso no mundo ou, se preferir, fazê-lo adquirir apenas uma visão 

geral das grandes questões do ser humano na atualidade” (MARCUSCHI; XAVIER, 2010, p. 

209). Apesar de fornecer essa possibilidade de acesso imediato e instantâneo a vários textos e 

a várias leituras, “o hipertexto exige do seu usuário muito mais que mera decodificação das 

palavras que flutuam sobre a realidade imediata” (MARCUSCHI; XAVIER, 2010, p. 209). 

O ato de ler essa forma híbrida e não linear de texto exigirá do usuário um esforço para 

a realização de atos inferenciais, devido à sua deslinearização, determinando que o leitor seja 

mais ativo nesse processo, desenvolvendo habilidades ligadas à “riqueza dos modos 

enunciativos” (XAVIER, 2009, p. 175) dos hipertextos, às percepções das várias linguagens 

disponibilizadas no meio hipermidiático. 

Ao ser caracterizada “por sua capacidade de armazenar informação e, por meio da 

interação do receptor, transmutar-se em várias versões virtuais” (SANTAELLA, 2007, p. 49), 

a linguagem da hipermídia acontece em virtude da estrutura de caráter hiper, não sequencial e 

multidimensional, proporcionando inúmeras possibilidades para o leitor imerso no ciberespaço. 

Discorrendo sobre as características deste texto virtual, Santaella (2007, p. 49) destaca: 

Em vez de um fluxo linear de texto como é próprio da linguagem verbal impressa no 

livro, particularmente, o hipertexto quebra essa linearidade em unidades ou módulos 

de informação, consistindo de partes ou fragmentos de textos. Nós e nexos 

associativos são os tijolos básicos de sua construção. Nós somos as unidades básicas 

de informação em um hipertexto. 

Após o surgimento da internet, com a celeridade das informações e da permissividade 

da produção e divulgação de textos, ao usuário da internet ou ao leitor de textos virtuais é 

possível acessar, de forma mais contundente, diversos outros links que permitirão visualizar, de 

forma mais rápida e instantânea, essa hipertextualidade. 

Feita a combinação entre hipertexto e a internet e tendo como limiar os efeitos de tal 

parceria, a definição de texto se modifica. O processo de leitura até então desenvolvido frente 

a um livro impresso é altamente modificado pelas ramificações e nós permitidos no ciberespaço. 

Freitas (2000, p. 162) destaca que 

[...] é o hipertexto proporcionado pela cibercultura que permite uma nova forma de 

leitura/escrita, estabelecendo nós, ligações com outros textos e autores, criando linhas 

variadas e interpretativas, fundindo o texto com imagens e sons, concedendo a este 

uma dinamicidade que se concretiza na possibilidade de se realizarem diferentes 

percursos. 

A materialização digital de diversos textos e a sua estrutura na tela eletrônica dissolve 

os limites do livro e dos demais formatos impressos, requerendo, nesse momento, a participação 

real do leitor por meio da ativação da leitura imersiva, carregada da multiplicidade de 

linguagens, da seleção/inter-relação das informações disponibilizadas pelos meios 

hipermidiáticos. 

Na discussão sobre os recursos disponibilizados pela hipermídia e tensionado analisar 

as possíveis estratégias que um aluno do Ensino Superior utiliza para o desenvolvimento de 
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uma leitura significativa, conceituamos, na próxima seção, essas estratégias, bem como as 

possibilidades de aliá-las ao processo de leitura em formato digital. 

 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

 

Considerando a importância do estudo de estratégias para compreensão leitora, 

buscamos levantar de onde surgiu esta noção e como é conceituada pelos pesquisadores. De 

acordo com Van Dijk (2004), a noção foi proposta por Bever em 1970. A partir daí, outros 

pesquisadores têm utilizado essa noção de diferentes formas. No entanto, Kato (1995), que 

também faz remissão aos estudos de Bever, relata que o pesquisador preferiu a terminologia 

estratégia à terminologia algoritmo, porque para o autor a sua aplicação não é infalível e pode 

apresentar variações individuais. 

Van Dijk (2004, p. 23) ressalta que as estratégias são parte de nosso conhecimento geral, 

“elas representam o conhecimento procedural que possuímos sobre compreensão de discurso”. 

Salienta, ainda, que as estratégias necessitam ser aprendidas e aprendidas antes de se tornarem 

automatizadas e explica que outras estratégias mais específicas, como as esquemáticas, podem 

requerer um treinamento especial. 

Outro destaque apresentado pelo pesquisador é que, em um processo estratégico, não 

existem garantias de sucesso, pois as estratégias são aplicadas como hipóteses operacionais 

eficazes sobre a estrutura, podendo não ser confirmadas em processos subsequentes. 

Antes de trabalhar o termo estratégia, Solé (1998) diz que é essencial ter bem definido 

os conceitos de: habilidade (qualidade de quem é hábil, capacidade de fazer alguma coisa bem); 

destreza (aptidão; qualidade de quem é engenhoso); técnica (procedimentos, destreza, 

habilidade especial para tratar detalhes ou usar movimentos) e procedimento (modo de fazer 

alguma coisa; método, processo), para assim, não confundi-los com estratégia. 

Para conceituar estratégia, Solé (1998) apresenta os estudos de Valls (1990), que 

considera que as estratégias têm em comum com todos os demais conceitos sua utilidade para 

regular a atividade das pessoas, à medida que sua aplicação permite selecionar, avaliar, persistir 

ou abandonar determinadas ações. Desta forma acrescenta que uma das características das 

estratégias é o fato de que não detalham nem prescrevem totalmente o curso de uma ação. 

[...] as estratégias são suspeitas inteligentes, embora arriscadas, sobre o caminho mais 

adequado que devemos seguir. Sua potencialidade reside justamente nisso, no fato de 

serem independentes de um âmbito particular e poderem se generalizar; em 

contrapartida, sua aplicação correta exigirá sua contextualização para o problema 

concreto. Um componente essencial das estratégias é o fato de que envolvem 

autodireção – a existência de um objetivo e a consciência de que este objetivo existe 

– e autocontrole, isto é, a supervisão e avaliação do próprio comportamento em função 

dos objetivos que o guiam e da possibilidade de modificá-lo em caso de necessidade. 

(VALLS, 1990)[2]. 

Solé (1998, p. 68) compartilhar com Valls (1990) “a ideia que as estratégias se situam 

no polo extremo de um contínuo, cujo pólo oposto conteria os procedimentos mais específicos, 

aqueles cuja realização é automática”. Conforme a pesquisadora trata-se de procedimentos 

inerentes que envolvem a presença de objetivos a serem alcançados, juntamente com o 

planejamento das ações que se desencadeiam para atingi-los. 
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A autora, também, salienta que, às vezes, estabelecer uma classificação rígida para as 

estratégias parece um pouco artificial visto que elas aparecem integradas no decorrer do 

processo de leitura. 

 

ESTRATÉGIAS DE PRÉ-LEITURA: OBJETIVOS 

 

Após levantarmos os estudos realizados pelos autores sobre estratégias de leitura, 

observamos que o primeiro requisito apontado pelos estudiosos como essencial para a prática 

de leitura é a busca de um objetivo. O leitor precisa saber o “porquê” e o “para quê” ler um 

texto. Assim, como apontam Kato (1995), Serra & Oller (2003) e Solé (1998) a definição de 

um objetivo, além de ser “uma condição” para a prática da leitura também pode ser vista como 

uma estratégia. 

De acordo com Solé (1998), os objetivos dos leitores podem ser muito variados, tudo 

depende da situação e do momento, no entanto, a autora busca exemplificar alguns tipos: 

 

• Ler para obter uma informação precisa (É a leitura que realizamos quando 

pretendemos localizar alguma informação específica, isto é, uma leitura mais 

seletiva); 

• Ler para seguir instruções (É a leitura com objetivo de “saber como fazer...”); 

• Ler para obter uma informação de caráter geral (É a leitura rápida para entender as 

ideias e conceitos principais do texto, ou seja, “saber de que trata” para ver se vale 

continuar lendo); 

• Ler para aprender (É a leitura com propósito, isto é, para ampliar conhecimento, 

estudar etc. No entanto, é válido ressaltar, como o faz Solé (ibid) que naturalmente 

toda leitura que realizamos sempre aprendemos algo.); 

• Ler para revisar um escrito próprio (É a leitura como instrumento de trabalho ou 

como autorrevisão); 

• Ler por prazer (É a leitura chamada de fruição, aquela que se faz sem cobrança e 

está, em geral, relacionada ao texto literário); 

• Ler para comunicar um texto a um auditório (É a leitura própria de grupos de 

atividade restritos); 

• Ler para praticar a leitura em voz alta (É a leitura, de certa forma, escolarizada. 

Segundo Solé (1998) a leitura em voz alta é um tipo de leitura que envolve algumas 

necessidades, objetivos e finalidades específicas da prática de leitura.). (Adaptado de 

Solé, 1998, p. 93-99). 

 

Sobre essa questão, Kleiman (1998) acrescenta que os objetivos para a leitura podem 

variar de acordo com o gênero textual, por exemplo, os objetivos para leitura de uma bula de 

um remédio são bem específicos e limitados, enquanto que os objetivos para a leitura de um 

romance podem atender um conjunto infinito de propósitos. 

 

 

 

 

ALGUMAS ESTRATÉGIAS PARA O TEXTO DIGITAL 

 

Segundo Rouet & Levonen (1996), poucos são os estudos que envolvem os processos 

cognitivos da leitura de hipertexto. Para os autores é necessário que se desenvolvam estudos 
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empíricos que abordem os processos cognitivos e as estratégias acionadas durante a leitura 

digital. 

No entanto, os autores tentam esboçar algumas estratégias para a leitura hipertextual. A 

primeira está ligada à construção do hipertexto, pois acreditam que, quando as representações 

hierárquicas são bem estabelecidas, podem ajudar o hiperleitor a acumular mapas mentais da 

estrutura hipertextual, ou seja, as dicas estruturais facilitam a navegação do hipertexto. A 

segunda está associada a ter um objetivo e saber diferenciar se o hipertexto é simples ou 

complexo e, por fim, apontam que a estratégia fundamental para uma leitura compreensiva é 

capacidade do hiperleitor em saber decidir para onde ir. 

Outro pesquisador que também aborda estratégias de leitura para o hipertexto é Foltz 

(1996). Conforme o autor, as estratégias não só desempenham um papel importante na 

compreensão do texto impresso, mas também para a compreensão dos hipertextos. 

Ao tratar das estratégias de leitura e compreensão para o hipertexto, Foltz (1996) relata 

que, em sua pesquisa realizada em 1992 com seis universitários, seu objetivo foi levantar as 

estratégias utilizadas para manter a coerência diante de um sistema hierárquico de hipertexto. 

O pesquisador observou que os leitores utilizam estratégias semelhantes a do texto impresso e 

verificou que: os)leitores com objetivos específicos encontram menos dificuldade na navegação 

e compreensão do hipertexto; ii) leitores que possuem conhecimento prévio sobre assunto 

encontram mais facilidade na leitura hipertextual; e iii) leitores que se atêm a parte da hierarquia 

do texto antes de avançar para outras partes estabelecem mais coerência na leitura hipertextual. 

O pesquisador ressalta que as estratégias de leitura podem variar de acordo com os 

conhecimentos prévios do leitor e os objetivos. No entanto, chama atenção para a importância 

da elaboração da estrutura do hipertexto e alerta, que mesmo o leitor tendo a informação 

específica, porém sem o adequado antecedente contextual, essa informação pode ser inútil. Em 

outras palavras, para Foltz (1996), existe a necessidade de o hipertexto estar situado em um 

contexto apropriado, para que assim o leitor possa compreendê-lo. 

De modo geral, a leitura é um processo bastante complexo que pressupõe a interação 

autor-texto-leitor, envolvendo a mobilização de um vasto conjunto de saberes e que o leitor 

para chegar à compreensão de um texto precisa se valer de estratégias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao desenvolver este trabalho, procuramos abordar algumas questões referentes ao modo 

como as tecnologias vêm sendo utilizadas no ambiente escolar, quais as vantagens quanto a sua 

utilização no ensino de leitura, bem como a forma de tratamento das informações neste novo 

ambiente de aprendizagem e, ainda, de que forma essa leitura pode auxiliar o aluno em meio ao 

formato que o ensino impõe durante esse momento pandêmico. Além disso, para melhor 

compreender a prática da leitura hipertextual, buscamos identificar as estratégias utilizadas por 

alunos de ensino superior na leitura de hipertextos. Além disso, objetivamos contribuir para o 

ensino da leitura em contexto digital, tendo como ponto de partida o conhecimento prévio do 

aluno constituído empiricamente sobre o modo de constituição e de leitura de textos na internet. 

Com base nas discussões descritas nesse texto, podemos perceber que, por meio da 

aliança entre a metodologia utilizada pelo professor e a utilização das Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (NTIC) será possível motivar o aluno a adentrar o mundo leitor 
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e a perceber que com as aptidões que possui em um meio informatizado, a leitura de um texto 

proporcionará a ele, uma leitura que vai além do que está escrito, levando-o a conhecer uma 

leitura que não mais é única, mas cheia de outros caminhos possíveis, multissemiótica 

(PINHEIRO, 2005). 

Ensinar e aprender a ler, fazendo uso de um ambiente hipermídia, requer habilidades 

múltiplas de navegação (SANTAELLA, 2004). E por assim se constituir, como um ambiente 

de significações que só ganham sentido quando o navegador interage com os signos que 

direcionam a trajetória a ser realizada, instiga o leitor a adentrar por mares desconhecidos, 

fazendo uso de sua sensibilidade, conhecimento e subjetividade. O aluno, assim, não só 

participa ativamente de seu processo de aprendizagem, como também produz sentido na 

interação que o ambiente lhe propicia, entre o que se conhece e o que se busca conhecer. 

Reconhecemos, assim, que muito deve ser pesquisado e aprendido para que as NTIC 

sejam utilizadas para fins didáticos, a fim de que sejam obtidos resultados significativos. A 

linguagem hipermidiática oferece recursos que, quando bem utilizados, levam autor, professor 

e alunos a uma relação dialógica, interativa, centrada no objeto maior deste processo que é a 

construção do conhecimento pelo leitor. 

O desafio que se coloca hoje é incluir a utilização das NTIC, do hipertexto e da leitura 

eletrônica na instituição escolar que, ainda resiste a disponibilizar no ensino que oferece aos 

alunos, a utilização dos recursos tecnológicos que são comuns no espaço extraescolar. Eximir 

o discente do uso desses artefatos na escola é enclausurar sujeitos que de modo eficaz, utilizam-

nos em acessos diários às redes sociais e em conversas informais, via web, marcados pela 

fluidez e a mobilidade que permeiam os atos comunicativos em meio digital. 
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RESUMO 

A Educação a Distância é um importante movimento no contexto educacional que ganhou 

espaço recentemente devido ao impulso que recebeu com o desenvolvimento das ferramentas 

de informática e de comunicações, além do nosso cenário atual que impede as crianças de irem 

à escola. Com abundância de recursos tecnológicos, rapidez nas comunicações, maior 

interatividade via internet e exigência de capacitação por parte do mercado de trabalho. A 

metodologia de educação à distância nos mostra pontos fortes e fracos, vantagens e 

desvantagens da metodologia, de educação a distância em relação ao ensino presencial. 

Podemos perceber no âmbito educacional a importância da Educação a Distância, porém, como 

sempre há restrição por parte dos envolvidos quando se insere algo novo, o modelo tradicional 

do ensino presencial ainda é preferido por alguns. Os alunos precisam conhecer a ferramenta 

moodle; quais os aspectos ou fatores motivadores do estudo a distância. 

Palavras-chave: Educação. Ensino a Distância. Alunos. 

 

ABSTRACT 

Distance Education is an important movement in the educational context that has recently 

gained ground due to the impulse that continues with the development of computer and 

communication tools, in addition to our current scenario that prevents children from going to 

school. With an abundance of technological resources, speed of communications, greater 

interactivity via the Internet and the demand for training on the part of the labor market. The 

distance education methodology shows us strengths and weaknesses, advantages and 

disadvantages of the methodology, distance education in relation to classroom teaching. We 

can perceive in the educational scope the importance of Distance Education, however, as there 

is always restriction on the part of those involved when inserting something new, the traditional 

model of classroom teaching is still preferred by some. Students get to know the moodle tool; 

what are the motivating aspects or factors of the distance study. 

Keywords: Education. Distance Learning. Students. 

  

 INTRODUÇÃO 

 

O mundo atual é marcado por uma série de mudanças que estão afetando o modo de ver, viver, 

ser e de pensar do homem. Esse movimento, cujo lado mais explorado e comentado é 

denominado globalização, vem-se acirrando e se acelerando nas últimas décadas. Produtos são 

lançados cada vez mais rapidamente, os empregos têm-se modificado, muitas profissões 

sumiram, e outras tantas surgiram nos últimos cinquenta anos. 
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Esse processo de aceleração das mudanças tem ocorrido em paralelo ao avanço 

tecnológico, mais intrinsecamente associado à evolução das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC 's). A sociedade do século XX e início do século XXI vivem momentos de 

grandes transformações, o tempo já não tem o mesmo significado, as distâncias já não 

representam mais limitações significativas para a comunicação e intercâmbio entre as pessoas 

e as sociedades. 

Nesse contexto, várias mudanças foram introduzidas no seio da sociedade, mudanças 

essas que vão desde preferências até modos de avaliar o papel de cada pessoa na sociedade e 

na comunidade. A educação tradicional sofre uma crítica por não conseguir dar respostas e 

formar os profissionais que são demandados pela nova realidade. Além disso, percebe-se hoje 

que existem mais dúvidas que respostas para esse processo. Uma única certeza pode-se tirar 

dessa discussão, o modelo tradicional não é capaz de atender aos anseios e necessidades da 

sociedade atual, no entanto, um novo modelo que seja eficaz ainda não foi implementado. 

Um importante movimento que ganhou espaço recentemente, apesar de não ser 

novidade, é a questão da Educação a Distância. Esse modelo em uso há muitos anos em vários 

países, inclusive no Brasil, recebeu um impulso significativo com a introdução das ferramentas 

de informática e de comunicações (computador pessoal, internet e as melhorias da rede de 

telefonia). O uso maciço dessas novas tecnologias possibilitou uma aproximação e um maior 

poder de atração de alunos para essa modalidade. 

Fatores como o acelerado ritmo de vida das pessoas e das tecnologias incorporadas aos 

equipamentos de informática e de comunicação, a maior exigência de capacitação dos 

trabalhadores e o acirramento da concorrência no mercado de trabalho têm levado muitas 

pessoas a buscarem cursos mediados ou a distância como forma de obterem graduação ou 

aperfeiçoamento profissional. 

 

DESENVOLVIMENTO 

  

O ensino no Brasil tem evoluído ao longo do tempo, os professores e recursos estão 

cada vez mais preparados, e as formas de educar, também tem se alterado para acompanhar as 

necessidades e tendências. A educação é, sem dúvida, a melhor forma de crescimento pessoal 

e de ascensão social na cultura contemporânea. É através da educação de qualidade que se torna 

possível a migração de uma classe social para outra e a busca por melhores condições de vida 

na sociedade capitalista do século XXI. 

Portanto, a educação é um elemento de dinamicidade na sociedade e, 

consequentemente, a forma mais rápida de um país diminuir suas desigualdades sociais internas 

e a distância econômica e tecnológica que o separa dos países mais ricos e desenvolvidos 

mundialmente. No entanto, a facilidade em promover uma educação de qualidade e abrangente, 

que permita ao país avanços sociais relevantes é inversamente proporcional ao tamanho do 

território e às diferenças culturais existentes entre as regiões dele. Assim, num país de 

dimensões continentais como o Brasil, esse desafio torna-se ainda maior, o que demanda dos 

governos ação estratégica e coordenada para o desenvolvimento do sistema educacional. 

Conforme atestam Moreira e Kramer (2007, p. 1046), a promoção de uma educação de 

qualidade depende de mudanças profundas na sociedade, nos sistemas educacionais e na escola. 

Nesses dois últimos, exigem-se: condições adequadas ao trabalho pedagógico; conhecimentos 
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e habilidades relevantes; estratégias e tecnologias que favoreçam o ensinar e o aprender; 

procedimentos de avaliação que subsidiem o planejamento e o aperfeiçoamento das atividades 

pedagógicas; formas democráticas de gestão da escola; colaboração de diferentes indivíduos e 

grupos; diálogo com experiências não formais de educação; docentes bem formados (que 

reconheçam o potencial do aluno e que concebem a educação como um direito e um bem social). 

Essa análise mostra a importância da educação de qualidade e, ao mesmo tempo, as 

dificuldades operacionais para implantá-la. No entanto, esse é um desafio que vale o sacrifício, 

como pode ser avaliado em várias experiências mundiais do século XX, nas quais países sem 

expressão internacional ganharam destaque através de programas de incentivo à educação, 

como é o caso do Japão e da Coréia do Sul. 

No entanto, o Brasil tem falhado nesse aspecto, pois não tem conseguido desenvolver 

um sistema educacional de qualidade, que lhe permita assumir uma posição de destaque no 

cenário mundial. Grande parte das crianças em idade escolar ainda estão fora das salas de aula. 

Muitos jovens e adultos são analfabetos reais ou funcionais e até mesmo a qualidade do ensino 

deixa desejar como atestam várias pesquisas e trabalhos realizados sobre esse tema. 

Esses desafios precisam ser vencidos com forte ação do Estado e com o apoio da 

sociedade, mas conforme afirma Freitas (2007), esta ação está longe de ser concretizada. 

Segundo a autora, o país enfrenta um sério problema de falta de professores e de programas 

efetivos de capacitação e formação dos professores existentes. 

Zuin (2006) também discute a questão da falta de foco do governo e do Estado brasileiro em 

promover uma 'revolução' educacional, pois ele não apresenta uma política efetiva definida, 

nem mesmo objetivos claros sobre qual modelo de educação o país precisa e deve buscar. 

Observa-se uma série de ações fragmentadas em que o poder público ou entidades da sociedade 

tentam estruturar polos de excelência, que infelizmente não resolvem o problema de forma 

definitiva. 

Uma das mais recentes ações do governo foi a criação da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) para aumentar a inserção de jovens e adultos no ensino superior, utilizando a 

metodologia da Educação a Distância (EaD) (ZUIN, 2006). Outra ação governamental foi o 

incentivo para o crescimento da Educação a Distância no Brasil, como pode ser atestado pela 

criação da Secretaria de Educação a Distância (Seed) para gerenciar essa modalidade de ensino 

no Brasil (DUBEUX et al., 2008). 

Nesse sentido, cabe também à sociedade participar de forma ativa da formatação do padrão de 

educação que se espera para que o país consiga atingir o grau de desenvolvimento econômico, 

social e cultural que a população deseja e que lhe garantirá um futuro com qualidade. 

  

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

  

A educação como elemento de expressão social e cultural acompanha seu tempo, e às vezes, 

fica um tanto quanto atrasada em relação a esse, como afirmam Silva Júnior (2003) e Sarmet e 

Abrahão (2007). Esse atraso se dá principalmente pelo fato de que a educação trata mais com 

os aspectos sedimentados da sociedade, reagindo de forma tardia às mudanças radicais ou muito 

rápidas, pelas quais, um determinado país, região ou cultura passa em determinado momento 

histórico. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que, somente agora, na última década, é que a educação 

passou efetivamente a incorporar as TIC´s nos projetos pedagógicos, e que as escolas e 

universidades passaram a encarar de forma mais direta a informatização com ferramenta de 

apoio educacional e não como um modismo passageiro que gera apenas incômodos temporários 

(BARRETO, 1997). Portanto, a incorporação das TICs no processo educacional é hoje uma 

necessidade dos tempos atuais. Conforme Nascimento e Trompieri Filho (2002, p. 87). 

A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade fundamentada na 

informação, no conhecimento e no aprendizado. É uma estratégia da sociedade para facilitar 

que cada indivíduo alcance o seu potencial e para estimular cada indivíduo a colaborar com 

outros em ações comuns na busca do bem comum. 

Essa citação mostra que a educação deve proporcionar elementos de busca do bem comum, da 

melhoria da sociedade e da melhor formação do ser humano e, como se vive num momento 

onde a tecnologia é a tônica e, até mesmo, o motivo de viver da sociedade atual, a escola vê-se 

impelida a adotar tais ferramentas, pois é demandada nesse sentido pela própria sociedade. 

Também Zuin (2006, p. 936) corrobora essa constatação ao afirmar que nos atuais 

tempos a chamada especialização flexível exige mudanças no processo educativo/formativo, de 

tal modo que capacitem o trabalhador a adquirir habilidades necessárias para acompanhar a 

velocidade das inovações tecnológicas. Logo, verifica-se que o processo educacional é 

pressionado a utilizar as ferramentas tecnológicas com instrumentos de ensino, além de assumir 

a incumbência de preparar as pessoas para utilizar-se desses instrumentos, reforçando ainda 

mais o ciclo de pressão. Esse ciclo torna as pessoas e a escola ainda mais dependentes da 

tecnologia e de seus benefícios e malefícios, pois nenhum tipo de ação ou descoberta humana 

é funcionalmente neutro, já que sua utilização é que define seus méritos. 

Portanto, apesar de todos os benefícios inegáveis que as TICs trouxeram para a sociedade do 

século XX e XXI, deve-se sempre levar em consideração alguns aspectos críticos como 

apontam Moreira e Kramer (2007, p. 1043): "a expansão uniformizada de aparatos tecnológicos 

não elimina a diversidade das relações entre indivíduos, assim como das relações desses 

indivíduos com o conhecimento, com o dinheiro e com seus corpos". 

Essa proposição levanta uma questão acerca da tecnologia e do papel da educação na 

sociedade contemporânea. A tecnologia e os conhecimentos tecnológicos gerados inundam os 

mercados e a sociedade, gerando uma corrida sem fim pelo novo, pelo moderno, pelo mais 

bonito e mais funcional, muitas vezes sem levar em conta a real necessidade de tal aparato e de 

sua contribuição para a felicidade ou para a eficiência das pessoas. 

A educação, por outro lado, tem um papel diferente, ela é responsável por formar o cidadão de 

seu tempo, dotando-o de todas as condições necessárias e requeridas para que ele possa 

desenvolver-se plenamente como pessoa e como cidadão. Dentre esses conhecimentos de 

responsabilidade da educação encontra-se também, no mundo moderno, os conhecimentos 

tecnológicos e, por conseguinte, das TICs. 

No entanto, apesar dessa importância relativa, o que importa em termos de educação é, 

como mostram Moreira e Kramer (2007), o preparar o cidadão para a convivência em 

sociedade, seja qual for ela. Barreto (2004) vai mais longe ao criticar o uso indiscriminado das 

TICs como sendo um elemento adicional de dominação político-econômica como muitos outros 

já utilizados ao longo da história pelos países dominantes sobre os países periféricos. 
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Portanto, a escola deve estar atenta para que as TICs não sejam um fim em si mesmo e para que 

tais instituições não sejam manipuladas pelo fator político-econômico como elemento 

ratificador de uma cultura de dominação. Os educadores devem utilizar as TICs como 

elementos de criação de saber e conhecimento, ratificando o que afirmam Saraiva et al. (2006, 

p. 484),uma espécie de pano de fundo para produzir uma desacomodação nas práticas e 

concepções educacionais vigentes. Ou seja, as TICs são poderosos instrumentos de educação, 

mas nada mais que isto, instrumentos. 

Rosa e Maltempi (2006, p. 61) também compartilham dessa posição quanto à função 

das TICs no processo educacional, como pode ser visto na seguinte proposição "as TIC 

permitem ainda a formação de uma rede de conhecimentos, que interligados em diversos 

sentidos, unem-se em uma estrutura que propicia a expansão da criatividade, da imaginação, da 

memória e consequentemente dos sentidos". 

Assim, deve-se avaliar com cuidado e acompanhar de perto a implantação ou adoção 

das TICs no ambiente educacional, de forma que elas venham possibilitar o crescimento e o 

desenvolvimento do potencial humano e científico dos alunos, mas que não sejam vistas ou 

tomadas como um fim em si mesmo. 

  

 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, UM NOVO PARADIGMA EM EDUCAÇÃO 

  

A metodologia de Educação a Distância (EaD), apesar de não ser uma novidade em 

termos históricos, pois várias experiências no Brasil e no mundo datam de longa data, 

transformou-se no final do século XX num dos grandes 'modismos' ou fatores de discussão no 

âmbito da Educação. 

Franco, Cordeiro e Castillo (2003, p. 343) conceituam a EaD como sendo uma 

modalidade educacional que faz uso de processos que vão além da superação da distância 

física". Sarmet e Abrahão (2007) corroboram essa visão mostrando que a metodologia EaD tem 

como um dos principais aspectos positivos a eliminação das barreiras imposta pela distância 

física, muitas vezes existente entre alunos e professores na metodologia tradicional, na qual a 

sala de aula é o ponto de encontro, onde os mesmos só ocorrem com horário marcado. 

Nascimento e Trompieri Filho (2002, p. 88) conceituam EaD como sendo a modalidade 

de ensino aprendizagem no âmbito da qual os educadores e educandos não estão 

necessariamente juntos, fisicamente, mas podem estar interligados por meio de ferramentas 

tecnológicas do tipo síncrona e assíncrona". Assim, nessa metodologia, apesar da não presença 

física, o professor e o aluno podem manter contato, via TICs, por um lapso de tempo maior e 

trocar informações em tempo real. 

Nesse sentido, o papel da EaD é tornar mais fácil o acesso do aluno à informação, 

tornando-o mais proativo na busca de seus caminhos. Essa pró-atividade é uma marca da 

educação contemporânea, na qual o aluno repositório de informações e conteúdo não tem mais 

seu lugar na sociedade. Cada aluno é um agente de sua própria formação e deve criar, dentro 

de certos limites, seu próprio perfil de aprendizado. 

Ghedine, Testa e Freitas (2006) ratificam essa posição ao abordarem o novo paradigma da 

educação, onde o aluno, em vez de aprender os conteúdos formais e rijos de um plano de ensino 

formal, deve antes aprender a aprender, ou seja, deve ser um agente ativo na construção de seu 
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ferramental e habilidades necessárias para o pleno desenvolvimento de suas capacidades 

intelectuais e o seu perfil de agente da história. 

Portanto, o papel principal da EaD não é o de substituir a educação tradicional, mas 

complementá-la na individualização dos conhecimentos de cada cidadão, de acordo com seus 

perfis, preferências e habilidades cognitivas. Outra função da EaD é permitir que pessoas 

excluídas do modelo tradicional de educação possam ser incluídas e ter seus direitos de acesso 

à educação e à informação garantidos. 

Ghedine, Testa e Freitas (2006) chamam atenção para o aspecto apresentado ao 

afirmarem que a realidade da população, que envolve desde custo para educação tradicional até 

as limitações pessoais, tais como falta de tempo, dificuldades de deslocamento e maior acesso 

a computadores e internet, facilita e justifica a introdução paralela da metodologia EaD como 

ferramenta de formação de cidadãos aptos ao desenvolvimento de suas habilidades e 

capacidades. 

Conforme discutido anteriormente, a educação, além de um direito garantido, é um 

mecanismo de inserção do cidadão em seu tempo, proporcionando-lhe condições de 

desenvolver ao máximo suas faculdades e habilidades. Nesse sentido, cada época traz seus 

desafios e suas condições para esse desenvolvimento. No ambiente dominado pela tecnologia 

da informação, como é o caso dos séculos XX e XXI, a EaD é uma resposta da sociedade às 

necessidades do cidadão.A EaD é, portanto, uma oportunidade de aprendizado que pode 

facilitar a vida de muitas pessoas alijadas do conhecimento e permitir o acesso destas a um 

mundo de informações e até então distante. 

Outro aspecto positivo da educação a distância é apresentado por Rosa e Maltempi 

(p.61, 2006), no qual afirmam que percebemos que as TIC (EaD) possibilitam diferentes formas 

de pensar, em relação à linearidade de raciocínio defendida no ensino tradicional. Como pode 

ser visto nessa citação, a metodologia a distância permite maior flexibilidade ao processo de 

ensino dotando o educando de autonomia para o desenvolvimento de suas capacidades. 

Oliveira (2007), por outro lado, aponta algumas dificuldades ou limitações inerentes à 

EaD, destacando dentre os principais entraves da modalidade, a falta de acesso à tecnologia e 

o despreparo das pessoas para lidar com a mesma. Steil, Pillon e Kern (2005) complementam 

essa análise ao concluírem que, da atitude dos alunos para com a EaD, decorre o sucesso ou 

insucesso da mesma, e que essa atitude depende da forma com que os alunos veem a 

metodologia, e principalmente da forma com que esta lhes é apresentada e conduzida pela 

instituição. 

Além da instituição, também a tecnologia se apresenta preponderante na plena absorção 

da metodologia EaD por parte dos alunos. Praticidade, facilidade de acesso, credibilidade e 

integração entre os vários formatos de tecnologia são pontos que Almeida (2003) destaca como 

elementos-chave para o sucesso na implantação de uma metodologia de educação à distância. 

Tal posição também é compartilhada por Nascimento e Trompieri Filho (2002) ao discutirem 

o papel do e-mail como elemento de difusão da informação. 

Uma das ferramentas mais citadas e utilizadas com intenção de facilitar a interação entre 

os alunos e os professores é a plataforma Moodle®. Segundo Dubeux e outros (2008, p. 5), "o 

Moodle é um software livre que atua como ferramenta de processo dinâmico de aprendizagem 

por meio de trocas, orientado por uma filosofia de 'pedagogia social construtivista'". 
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Além da tecnologia, outro elemento fundamental para o sucesso da educação a distância 

é a participação do professor como agente motivador e incentivador do ensino/aprendizagem. 

Sem uma efetiva participação do professor, tutor em EaD, as possibilidades de sucesso são 

diminuídas substancialmente, pois os acadêmicos tendem a se sentirem abandonados e sem 

motivação para superar as dificuldades inerentes ao processo de educação e aprendizagem 

(BARBOSA; REZENDE, 2006; MAIA, et al., 2006; SARMET; ABRAHÃO, 2007). 

Apesar do movimento recente de ampliação da EaD, várias são as experiências relatadas 

na literatura. Cavalcante e Vasconcellos (2007) fazem um estudo sobre o uso da tecnologia da 

informação em programas de educação à distância em saúde. Rocha, Caccia-Bava e Rezende 

(2006) fizeram um estudo na faculdade de medicina da USP, que mostrou que os alunos ficaram 

mais pró-ativos e interessados no assunto depois da implantação da metodologia EaD. Kelmer, 

Coelho-Oliveira e Fonseca (2007, p. 254), a partir de um estudo com médicos, concluiu que o 

"conhecimento do perfil do aluno facilita o diálogo e a negociação das aprendizagens que 

devem ser adaptadas aos seus ritmos e diferenças". 

Fujita e Rubi (2006) apresentam a interatividade como um fator relevante para o 

aprendizado na área de biblioteconomia. Segenreich (2006) faz uma análise dos cursos de 

licenciatura que utilizam a metodologia EaD, destacando os desafios e peculiaridades existentes 

na formação dos profissionais. Ou seja, o ensino EAD uma realidade antiga que era pouco 

utilizada, e agora se tornou mais forte devido ao cenário atual, tudo indica que essa metodologia 

se manterá. A população, principalmente o ensino fundamental aprendeu a usar o ensino EAD, 

que sem dúvidas é uma ótima forma de educar, já que temos ótimos profissionais e tecnologia 

avançada para contribuir no tema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho mostra que a sociedade está passando por profundas 

transformações, devido a fatores externos, para tentar melhorar e dar continuidade aos estudos 

está sendo implantado o ensino EAD. Um método antigo, porém, utilizado em apenas algumas 

classes de ensino. Nestas transformações a escola ocupa o papel principal, pois tem como 

objetivo educar e formar bons cidadãos de maneira a torná-los cada vez mais agentes sociais, 

críticos, criativos, dinâmicos e participantes do desenvolvimento da sociedade. 

O presente trabalho mostrou que o método EAD foi uma opção para dar continuidade 

aos estudos, uma vez que os alunos não podem comparecer à sala de aula, pelo cenário atual. 

O uso EAD é usado como ferramenta instrucional, como estimulador do processo de construção 

do conhecimento, despertando no aluno interesse e criatividade nos estudos e possibilitando 

benefícios à sua aprendizagem. 

O professor que busca aprender a reaprender, atualizando-se, pesquisando temas atuais, 

poderá promover a interação com o aluno e a tecnologia dentro de plataformas específicas de 

ensino. Portanto, faz-se necessário que as escolas colaborem no processo de formação 

continuada aos professores e coordenadores, na utilização das ferramentas que incentivam a 

autoria por parte dos alunos, para que isso se traduza em uma prática pedagógica concreta e 

desenvolva competências necessárias ao aluno. 
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RESUMO  

O trabalho a seguir irá mostrar a importância do uso da tecnologia no âmbito escolar, o sistema 

de informação e comunicação tecnológico, surgiu para facilitar a vida das pessoas, bem como 

dos professores e alunos de forma geral, podendo ser incluído desde o ensino fundamental. Por 

mais que tudo isso pareça favorável para todos, eles ainda possuem dificuldades e restrições 

para inserir o uso da tecnologia no dia a dia. Uma das dificuldades para a inserção tecnológica 

na sala de aula é a adaptação dos professores ao uso dessa nova metodologia. Tendo em vista 

que a maioria deles não possuem conhecimento suficiente da nova abordagem, passam a 

enfrentar dificuldades no domínio das ferramentas tecnológicas. Cabe assim, aos órgãos 

responsáveis a missão de capacitar e dar todo suporte necessário para que não haja mais 

restrições ou dificuldades por parte dos professores. Embora pareça simples, isso levará um 

bom tempo para que esteja na maneira como deveria, enquanto isso tanto os professores, quanto 

os alunos vão deixando de ter algo importante a favor deles, impossibilitando assim um 

desenvolvimento mais rápido no período escolar.  

Palavras-chave: Tecnologia. Professores. Alunos.  

 

ABSTRACT  

The following work will show the importance of using technology in schools, the technological 

information and communication system was created to facilitate the lives of people, as well as 

teachers and students in general, and can be included from elementary school. As much as it all 

seems favorable for everyone, they still have difficulties and restrictions to insert the use of 

technology in their daily lives. One of the difficulties for the technological insertion in the 

classroom is the adaptation of teachers to the use of this new methodology. Bearing in mind 

that most of them do not have enough knowledge of the new approach, they face difficulties in 

the field of technological tools. Thus, it is up to the responsible bodies the mission to train and 

provide all necessary support so that there are no more restrictions or difficulties on the part of 

teachers. Although, it seems simple, it will take a long time to be in the way it should, 

meanwhile, both teachers and students are no longer having something important in their favor, 

thus preventing a faster development in the school period.  

Keywords: Technology. Teachers. Students.  
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No dia a dia é cada vez mais comum a adesão de termos que são consequência de uma 

nova linhagem de pensamento que é reflexo direto da globalização e das tecnologias que vieram 

junto com esse processo, a principal delas é a internet. Com a internet absolutamente tudo está 

conectado, todos fazem parte de uma teia invisível que aproxima, agiliza, e, por fim, veio de 

forma definitiva para agir principalmente como facilitador das atividades que são realizadas 

pelas pessoas diariamente, é um lugar onde o conhecimento e as informações são obtidas com 

a facilidade de um clique.  

A potencialização do uso da internet e o uso das mais diversas Tecnologias de 

Informação e Comunicação trouxeram uma mudança iminente na forma de como a sociedade 

vê o mundo e uma revisão das relações sociais, culturais e econômicas, do ponto de vista 

educacional isso não foi diferente; A escola sentiu a necessidade de adaptar-se a essa nova 

realidade, por exemplo: Alguns anos atrás era impensável a possibilidade de obter um diploma 

de nível superior sem ir na universidade diariamente, esse paradigma foi quebrado com os 

primeiros cursos chamados a distância do país, possibilitando para quem não conseguia ir a 

uma unidade de ensino realizar o ensino superior quando fosse possível assistir às aulas pela 

internet. É nítido que há um movimento para a informatização das escolas em todo o território 

nacional, porém, esse processo ainda é lento e tem encontrado uma quantidade grande de 

problemas na incorporação de recursos tecnológicos em suas aulas, entraves esses que vão 

desde a falta de recursos financeiros, passam pela adaptação dos professores e a falta de 

estrutura nas escolas.  

O que se pode observar é que independente da origem social, toda a população está 

conectada através da internet, mas isso não significa que apesar de todas as vantagens, o uso da 

internet e das TIC nas escolas trará uma melhoria no processo de aprendizagem. Desta maneira 

é necessário fazer uma reflexão sobre o papel dos docentes e da escola no processo de 

implementação do processo tecnológico. A atual realidade das salas de aula do país, é mostrado 

que para poder implementar um processo tecnológico na escola não é necessário apenas 

resolver problemas estruturais que por sinal são muitos, mas sim propor uma reforma em toda 

estrutura educacional que começa muito antes do momento da aula em sala, mas sim na 

formação dos professores, também é abordado a questão da estrutura física dos prédios 

escolares e como isso é importante no processo de aprendizagem.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A inserção de tecnologias na Educação Infantil é um cenário relativamente novo se 

comparado, por exemplo, ao trabalho que já vem sendo desenvolvido em outros níveis de 

ensino, mas a importância da inserção e utilização da tecnologia nos mais variados segmentos 

da sociedade contemporânea é fundamental no desenvolvimento de habilidades para atuar no 

mundo de hoje. Para autores como Behar (1997, p.61) favoráveis ou não, é chegado o momento 

em que nós, profissionais da educação, que temos o conhecimento e a informação como nossas 

matérias-primas, enfrentamos os desafios oriundos das novas tecnologias. Esses 

enfrentamentos não significam a adesão incondicional ou a oposição radical ao ambiente 

eletrônico, mas, ao contrário, significam criticamente conhecê-los para saber de suas vantagens 
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e desvantagens, de seus riscos e possibilidades, para transformá-los em ferramentas e parceiros 

em alguns momentos e dispensá-los em outros instantes.  

Segundo Souza (2003), são poucos os estudos e pesquisas que enfatizam o uso do 

computador na Educação Infantil, entre as publicações, que visa compreender a relação entre 

os jogos de computador e a aprendizagem e a definição de critérios pedagógicos para a 

avaliação de softwares voltados para a utilização por crianças. No ambiente escolar, por 

exemplo, implantar tecnologia possibilitou a criação de inúmeras formas de envolver, estimular 

os estudantes e explorar novas estratégias dentro da sala de aula. Analisando o contexto atual e 

também como pode ser o futuro, a escola precisa estar atenta às necessidades do estudante de 

hoje, que interage com o conteúdo de forma mais participativa. Esse estudante quer interagir 

com os outros, criar e enfrentar sempre novos desafios.  

O papel da escola é o de oferecer recursos para que os alunos possam viver o 

conhecimento de forma plena, e a tecnologia educacional pode ser uma grande aliada neste 

processo. Assim, a fim de delinear propostas que levem em consideração o desenvolvimento 

integral das crianças, cabe aos professores e demais profissionais ligados à educação, permitir 

às crianças a aproximação e o trabalho com tecnologias que se configurem em ambientes 

integradores no âmbito escolar, levando a tecnologia a “tornar-se instrumento de narração e de 

estruturação de grupos e projetos” (KRAMER; MOREIRA, 2007, p.1053).  

Neste sentido, a tecnologia na Educação Infantil deve ser pensada como um recurso 

pedagógico, pois o trabalho com as múltiplas linguagens nesta etapa da educação permite o 

estabelecimento de redes de relações, as quais permitem aos alunos reestruturar suas 

significações anteriores, produzir boas diferenciações e construir outras/novas significações. 

De acordo com este paradigma, não basta utilizar os recursos informáticos, é preciso 

problematizá-los e produzir novas relações numa pedagogia reflexiva. (BEHAR; et al. 2011, 

p.06) É importante destacar que o professor tem que estar preparado para receber e utilizar a 

tecnologia a fim de que ela possa ser empregada no ambiente escolar. Para que isso ocorra, é 

importante que o professor participe de programas de formação inicial e continuada para poder 

articular e viabilizar o uso da tecnologia em suas práticas pedagógicas.  

Valente (1993, p.115) considera que o conhecimento necessário para que o professor 

assuma essa postura não é adquirido através de treinamento. É necessário um processo de 

formação permanente, dinâmico e integrador, que se fará através da prática e da reflexão sobre 

esta prática do qual se extrai o substrato para a busca da teoria que revela a razão de ser da 

prática. Para as crianças da Educação Infantil, o uso da tecnologia precisa ser sistematizado, 

planejado, assim como em outras etapas de ensino mesmo que para a criança seja só um 

brinquedo ou uma brincadeira, para o professor é um recurso valioso oportunizando que os 

pequenos se familiarizem com as atividades apresentadas nas tecnologias.  

Assim, considerando que a aprendizagem é essencialmente uma experiência social que 

ocorre por meio da comunicação e da interação entre as pessoas (Moreira, 1998), a utilização 

da tecnologia, aliada às práticas pedagógicas, deve propiciar o desenvolvimento da autonomia, 

da criatividade e da organização para o trabalho em grupo, favorecendo a construção do 

conhecimento e, consequentemente, estimulando a construção da cidadania. A presença de 

tecnologias educacionais na Educação Infantil proporciona incontáveis possibilidades 

pedagógicas e interações de qualidade, ao mesmo tempo em que amplia e democratiza o acesso 

aos saberes que desenvolvem habilidades e competências que essas tecnologias demandam, a 
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fim de que o professor possa atuar como mediador de uma prática pedagógica interdisciplinar 

e integradora. Kenski (2001, p.74) acredita que o professor precisa ter condições para poder 

utilizar o ambiente digital no sentido de transformar o isolamento, a indiferença e a alienação 

com que costumeiramente os alunos frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, 

por meio dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem melhores pessoas e 

cidadãos participativos. Para Moreira (1998), a criança é um sujeito histórico pertencente a uma 

dada cultura que a influencia e por ela é influenciada. Tal interação na infância é condição 

imprescindível para o processo de construção do conhecimento da criança que se estabelece a 

partir das interações com as pessoas à sua volta e fazendo uso dos recursos disponíveis, do 

espaço, da convivência, do brincar e das atividades propostas como forma de expressão e 

manifestação de seus anseios e desejos.  

Nesse sentido, as tecnologias educacionais aliadas às práticas pedagógicas podem 

contribuir muito com o desenvolvimento deste sujeito social e histórico em constante 

desenvolvimento, interação e crescimento. Deve compatibilizar-se com as demandas da 

formação humana das crianças do século XXI, cujo futuro deve recebê-las preparadas para atuar 

sobre o meio de forma responsável, cidadã e comprometida sócio, cultural e politicamente. A 

criança de hoje, portanto, deve ter o domínio da sociedade da comunicação e informação e ser 

capaz de interagir e usar as múltiplas mídias disponíveis, ser ágil em suas respostas de adaptação 

e resolução de problemas e estar apta para conviver em sociedade de forma saudável e 

produtiva. (Machado, 2006, p.15-17) Assim, a relação entre educação e tecnologia não se 

resume ao simples ensino da utilização desta última, mas com a função de problematizar, 

mediar e incentivar a busca pelo conhecimento, capaz de promover a aquisição de habilidades 

específicas, com a necessária compreensão de como colocar em prática este conhecimento 

adquirido na construção de sua realidade social, para que professores e alunos tenham posturas 

atuantes, pensantes, reflexivas e que saibam desenvolver suas habilidades e competências tanto 

individual quanto coletivamente.  

 

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS  

 

Algumas metodologias desse tipo de pesquisa têm como compromisso “lidar com os 

mundos naturais e sociais em que as pessoas habitam.”  

Para entender melhor esses mundos, devemos nos concentrar sobre a construção social 

da realidade e as formas pelas quais a interpretação social reflete os desdobramentos das 

definições dos atores de suas situações. A pesquisa interpretativa oferece condições para que se 

possa investigar o fenômeno com base nas percepções dos indivíduos envolvidos nas atividades 

que serão investigadas, a entrevista semiestruturada oferece flexibilidade na condução da 

conversação à medida que permite que novas perguntas sejam incluídas e que haja 

aprofundamento na discussão de questões que tenham se mostrado mais relevantes.  

O conjunto das transcrições das entrevistas serve como base para a análise apresentada 

neste estudo. O método comparativo constante da análise foi utilizado para proceder à 

interpretação dos resultados. Para Hernández e Sancho (2011) uma pessoa aprende melhor se o 

aprender não é considerado apenas como um ato cognitivo, e sim como uma experiência 

vinculada à construção de sentido, relacionada à própria pessoa, aos outros e ao mundo. Isso 
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significa reconhecer-se e ser reconhecido como sujeito de experiência que, a partir da sua 

aspiração a ser, relaciona-se a outras experiências de saber, de vida, de "alteridade".  

Sem esquecer que aprender não é uma experiência que só olha para o ser, porque 

também se projeta em uma posição política que supõe reconhecer-se com capacidade de autoria. 

Assim, a análise do processo de desenvolvimento não deve concentrar-se nos seus resultados 

ou produtos, mas sim em todo o processo, acompanhar suas fases, buscar sua natureza, sua 

essência e suas causas dinâmicas.  

A Tecnologia e o Professor avanço das tecnologias de informação possibilitou a criação 

de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula, o que permite maior 

disponibilidade de informação e recursos para o educando, tornando o processo educativo mais 

dinâmico, eficiente e inovador. Nesse sentido, o uso das ferramentas tecnológicas na educação 

deve ser vista sob a ótica de uma nova metodologia de ensino, possibilitando a interação digital 

dos educandos com os conteúdos, isto é, o aluno passa a interagir com diversas ferramentas que 

o possibilitam a utilizar o seus esquemas mentais a partir do uso racional e mediador da 

informação.  

No entanto, o professor não deve entender as novas tecnologias de ensino apenas como 

recurso didático inovador, o que tornaria as novas ferramentas uma metodologia de ensino, pois 

utilizar com tais ferramentas a mesma metodologia tradicional de ensino significa retroceder, 

didaticamente, aos avanços da modernidade. Diante de tudo isso, é inegável reconhecer a 

importância das inovações tecnológicas no contexto educacional e, principalmente, no 

cotidiano de alunos e professores. Isso se deve a utilização das ferramentas tecnológicas na 

forma de recursos didáticos na sala de aula, favorecendo o processo de ensino aprendizagem 

nos diversos setores da educação. Portanto, a tecnologia no ensino propicia para alunos e 

professores, uma nova forma de ensinar e aprender, integrando valores e competências nas 

atividades educacionais. O uso da tecnologia nas escolas é cada vez mais essencial para se 

adequar às demandas do momento em que vivemos atualmente, o da revolução tecnológica. 

Como já falamos em outros posts do blog, a presença da tecnologia em sala de aula traz diversos 

benefícios ao processo de ensino-aprendizagem, entre eles a melhora do desempenho escolar 

dos alunos.  

Diante dessa revolução tecnológica, é evidente que não é somente a educação que sofre 

transformações, mas o mundo e as relações como um todo. Nesse sentido, surgem demandas 

nos vários setores da sociedade. No caso da educação, uma das maiores 7 demandas é a chegada 

dos nativos digitais, as gerações Z e alpha, nas escolas e a consequente inserção da tecnologia 

no processo de ensino-aprendizagem.  

 

REALIDADE NA SALA DE AULA 

 

O maior confronto para inserção de um modelo educacional mais próximo de uma 

realidade mais tecnológica, além das limitações financeiras impostas pelo governo, ou pela falta 

de estrutura nas instituições de ensino, é também a forma como essas tecnologias serão 

integradas na no sistema, unir os conhecimentos técnicos com a didática de ensino. Uma das 

dificuldades para a inserção tecnológica na sala de aula é a adaptação dos professores ao uso 

dessa nova metodologia. Tendo em vista que em sua maioria não possuem conhecimento 

suficiente da nova abordagem, passam enfrentar dificuldades no domínio das ferramentas 
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tecnológicas além de não terem segurança suficiente para implementar um método de ensino 

baseado no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC.  

A raiz do problema remete ao período de formação acadêmica, pois molde repassado 

nas salas universitárias durante cursos de licenciatura ainda revelam padrões estabelecidos na 

última reforma educacional nos idos da década de 60, que estabeleceu os métodos conhecidos 

até hoje então eles são formados em padrões obsoletos. Da formatura são encaminhados até as 

salas e, consequentemente pela dificuldade de adequação, falta de domínio e ausência de 

instrução sobre a dinâmica tecnológica e acabam, por fim, aliando o ensinamento mecânico a 

um modelo de aula controlador, tendo como resultado um conhecimento engessado, singular e 

linear.  

Em 1964 foi realizado um censo escolar e os resultados apesar dos mais de 50 anos 

corridos até então se mostram preocupantes, com uma realidade próxima (para não dizer igual) 

a que é vista nos dias de hoje. De acordo com Kramer (2013) os resultados obtidos após a 

pesquisa relatam que as maiores dificuldades apontadas pelos alunos para permanecerem na 

escola são: A falta de adequação curricular, a má qualificação dos docentes, a qualidade dos 

equipamentos necessários para uso regular nas salas de aula ou a falta de existência deles, falta 

de material escolar, distância entre a casa e a instituição dentre outros aspectos.  

Evidentemente a responsabilidade para a inserção tecnológica na escola não depende 

tão somente do professor e de como ele é formado, a escola e seus gestores devem preparar o 

espaço físico de forma eficiente para que a experiência aluno- professor seja maximizada, o que 

infelizmente ainda não é um padrão no Brasil; Como foi mostrado no parágrafo anterior, o 

cenário educacional brasileiro ainda não consegue entregar o mínimo necessário para que se 

tenha um aprendizado efetivo na menor escala possível. A estrutura escolar é importante pois, 

precisa dar ao aluno a capacidade que ele necessita para cumprir suas atividades, favorecer a 

relação interpessoal, oferecer possibilidades que possam conceder uma dinâmica de aquisição 

de conhecimento maximizada a, ou seja, a escola e sua estrutura devem ser atrativas para os 

alunos, assim os mesmos estarão estimulados para realizar o que for proposto.  

Se isso não acontece, se a estrutura da instituição não favorece o potencial do aluno, o 

efeito é o oposto do que foi citado. O ambiente mal estruturado passa a ser na visão do aluno 

um ambiente tedioso e mórbido, para o professor o processo de ensino se torna um fardo pois 

ele não conseguirá exercer a função na qual lhe foi dedicado. Tendo ciência de que a escola é 

tida no jargão popular como a ‘segunda casa’ dos alunos, essa casa deverá ter estrutura 

suficiente para receber seus moradores de forma sucinta. Ou seja, antes de pensar na 

possibilidade de digitalizar o formato das aulas tornando-as mais atrativas aos alunos, se deve 

reformar todo um sistema que simplesmente já foi eficiente um dia, porém parou no tempo.  

A primeira parte é o investimento no capital humano, investir na formação dos 

professores para que eles tenham capacidade de avançar na metodologia de ensino. 

Posteriormente é necessário investir na estrutura da escola para que o espaço de vivência dos 

alunos possa maximizar os ganhos obtidos através do uso da tecnologia.  

 

O PAPEL DO PROFESSOR E DA INSTITUIÇÃO NO PROCESSO TECNOLÓGICO  

 

O professor tem importância crucial no processo de implementação de recursos que 

possibilitam o uso da tecnologia, pois atua como um mediador que compreende as dificuldades 
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para se instaurar uma nova demanda na escola e atua como um agente de inovação que 

compreende a necessidade evolutiva urgente no sistema de ensino atual. Ele não se tornará 

membro coadjuvante da educação, mas permanece como peça principal no que tange o papel 

de educador em sua função de transmitir conhecimento, além da atribuição tradicional. O 

docente terá que desempenhar um papel importantíssimo no auxílio e na capacitação dos alunos 

para a inclusão no universo digital, sendo assim possível ao aluno permanecer na escola e 

preparando o mesmo para a vida fora. É importante que o professor entenda também que o fato 

de a escola estar equipada com os mais modernos recursos não é sinônimo de melhoria na 

qualidade de ensino.  

Os aparatos podem dinamizar o processo de aprendizado, mas isso não é fator para se 

eliminar as práticas pedagógicas. Mesmo que haja o uso de ferramentas tecnológicas na 

educação é importante que se tenha a compreensão por parte da docência envolvida no processo 

evolutivo, de que esses métodos devem ser adaptados ao uso didático, ou seja, inserindo os 

meios de acordo com a necessidade do projeto de educação, não às demandas particulares dos 

alunos possibilitando dessa forma a distração em sala de aula. Para implementação de um 

projeto dessa envergadura, é necessário adaptar a instituição à nova realidade usando os 

mecanismos como auxiliares nas atividades curriculares, dessa forma a tecnologia deve ser 

usada como um instrumento específico e com objetivos determinados em seu componente 

curricular, não somente uma prática induzida de forma voluntária (Behar, 1983), ou seja, 

interação igualitária entre desiguais em torno de objetivos e conteúdos comuns. A escola tem 

muito a contribuir nesse processo, pois é um espaço privilegiado de sociabilidade. (Machado, 

2008, p.777).  

Acesso à informação não significa necessariamente acesso ao conhecimento, é preciso 

adaptar as técnicas e a visão do magistério para poder metabolizar esse conteúdo que será 

recebido e convertê-lo em conhecimento para que no último passo o lecionando o receba de 

forma efetiva. O professor deve buscar constantemente o seu aperfeiçoamento como 

profissional, procurando sempre estar ciente das inovações do seu tempo, e estar a par das 

mudanças que estão em sua volta se colocando em um ponto inicial do aprendizado que começa 

por ele e é transmitido para seus ouvintes posteriormente de forma simplificada, mas que não 

deixa a desejar em conteúdo. Para que isso ocorra também é preciso que o professor esteja 

motivado, que ele tenha interesse em buscar crescimento exponencial e que também a 

instituição em que ele está vinculado ofereça a estrutura necessária que permita que o mesmo 

realize um trabalho inovador, articulando a didática com os novos meios. Essa ideia foi 

complementada por Prado (2004) no qual diz que para um modelo educacional eficiente o fator 

mais precioso é o material humano, onde é necessário ter profissionais bem preparados, 

motivados profissionalmente e financeiramente, e contundentemente como fator principal para 

o bom desempenho da função, deveriam estar com a formação pedagógica em dia.  

Em tese, o papel do professor no processo de implementação de novas tecnologias é 

habilitar-se para o desenvolvimento contínuo da tecnologia em prol do aprendizado se 

mantendo atualizado das fontes necessárias para a execução do seu trabalho, manter os alunos 

motivados e os instruir no uso das ferramentas disponíveis para obter conhecimento, além de, 

estar em consonância com a instituição na qual ele atua buscando e contribuindo no 

fortalecimento estrutural da mesma para que possibilite a melhor vivência possível entre: 

professor, aluno e escola. Partindo de um molde antigo com raízes na segunda metade do século 
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XX, o sistema educacional brasileiro precisa urgentemente de uma reforma em seus métodos 

pedagógicos que aliem a demanda do aluno do século XXI com o avanço das técnicas na hora 

de aplicar a informação recebida ao longo do tempo na sala de aula, sendo a tecnologia uma 

das ferramentas disponíveis com o melhor retorno para aliar exigências que atualmente são 

desafiadoras.  

É importante ressaltar que para o avanço tecnológico na educação não é necessário 

inundar as escolas e universidades com celulares, tablets e etc, mas sim adaptar essas 

tecnologias à vivência na sala de aula. A persistência da oralidade primária nas sociedades 

modernas não se deve tanto ao fato de que ainda falemos (o que está relacionado com a 

oralidade secundária), mas à forma pela qual as representações e as maneiras de ser continuam 

a transmitir-se independentemente dos circuitos da escrita e dos meios de comunicação 

eletrônicos. (Lévy, 1998, p. 51).  

O ponto chave da questão vai além dos meios tecnológicos que serão usados no processo 

de aprendizado, trata-se de uma produção cooperativista em que professores e os alunos sejam 

colaboradores, os tirando de posições pré-determinadas onde o professor é apenas o transmissor 

e o aluno receptor, elevando a transferência de conhecimento a um patamar de pluralidade de 

informações que serão de grande valia para ambas as partes. É necessário repensar a questão da 

dimensão do espaço e do tempo da escola. A sala de aula deve deixar de ser o lugar das carteiras 

enfileiradas para se tornar um local em que professores e alunos possam realizar um trabalho 

diversificado em relação ao conhecimento. O papel do professor deixa de ser o de “entregador” 

de 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. 

8). O advento tecnológico na educação é inerente ao desenvolvimento curricular, tendo como 

consequência uma série de benefícios além de aumentar a integração entre o aluno e o professor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho mostra que a sociedade está passando por profundas 

transformações, algumas para tentar inserir tecnologia no âmbito escolar. Da mesma forma, a 

tecnologia na educação está possibilitando uma mudança no processo de ensino e 

aprendizagem. Nestas transformações a escola ocupa o papel principal, pois tem como objetivo 

educar e formar bons cidadãos de maneira a torná-los cada vez mais agentes sociais, críticos, 

criativos, dinâmicos e participantes do desenvolvimento da sociedade. Na sala de aula, o uso 

da tecnologia é usado como ferramenta instrucional, como estimulador do processo de 

construção do conhecimento, despertando no aluno interesse e criatividade nos estudos e 

possibilitando benefícios à sua aprendizagem.  

O professor que busca aprender a reaprender, atualizando-se, pesquisando temas atuais, 

poderá promover a interação com o aluno e a tecnologia. Portanto, faz-se necessário que as 

escolas colaborem no processo de formação continuada aos professores e coordenadores, na 
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utilização das ferramentas que incentivam a autoria por parte dos alunos, para que isso se 

traduza em uma prática pedagógica concreta e desenvolva competências necessárias ao aluno.  
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