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Resumo: 

Este texto tem por objetivo analisar a compreensão do significado de mediação e mediatização 

para a atuação de professores tutores, na modalidade à distância. A literatura revela que existem 

distintos significados relacionados à mediação e mediatização, tais como: conceito, processo, 

procedimento, forma, método e abordagem. A análise será realizada à luz de autores como 

Behrens, Rezende, Maltempi, Freire, Bello, Belloni, Viana e Masseto. Conhecer a 

epistemologia e compreender as possíveis relações que se estabelecem à luz dos autores citados 

irá contribuir para redefinir a prática pedagógica universitária na modalidade a distância. Assim 

revisitar os paradigmas que orientam esta prática pedagógica, correlacionando-os com a 

perspectiva do construcionismo, proposto por Seymour Papert é a questão nuclear dessa análise. 

O paradigma emergente será determinante para compreensão da importância da reflexão sobre 

os pressupostos que impactam a prática pedagógica de professores que atuam no ensino 

superior, na modalidade à distância. O procedimento de pesquisa inclui a identificação dos 

termos associados ao significado de mediação e mediatização pelos autores citados, buscando 

uma análise de confluências e discordâncias. A educação na modalidade a distância é uma 

realidade que dia a dia tem ampliado possibilidades de acesso a um número cada vez maior de 

estudantes. A figura central desse processo é a do professor tutor. A falta de uma compreensão 

clara dos significados de mediação e mediatização, no desenvolvimento dos processos 

educacionais na modalidade à distância põem em risco a perspectiva da aprendizagem 

significativa e da produção de conhecimento próprias ao ensino e à aprendizagem inerentes à 

prática pedagógica desse nível e modalidade de ensino. 
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Introdução 

Este texto tem por objetivo analisar a compreensão do significado de mediação e mediatização 

para a atuação de professores tutores, na modalidade à distância. A literatura revela que existem 

distintos significados relacionados à mediação e mediatização, tais como: conceito, processo, 

procedimento, forma, método e abordagem. A análise será realizada à luz de autores como 

Behrens, Rezende, Maltempi, Freire, Bello, Belloni, Viana e Masseto. Conhecer a 

epistemologia e compreender as possíveis relações que se estabelecem à luz dos autores citados 

irá contribuir para redefinir a prática pedagógica universitária na modalidade à distância. Assim 

revisitar os paradigmas que orientam esta prática pedagógica, correlacionando-os com a 

perspectiva do construcionismo, proposto por Seymour Papert é a questão nuclear dessa análise. 

O paradigma emergente será determinante para compreensão da importância da reflexão sobre 

os pressupostos que impactam a prática pedagógica de professores que atuam no ensino 

superior, na modalidade à distância. O procedimento de pesquisa inclui a identificação dos 

termos associados ao significado de mediação e mediatização pelos autores citados, buscando 

uma análise de confluências e discordâncias. A educação na modalidade a distância é uma 

realidade que dia a dia tem ampliado possibilidades de acesso a um número cada vez maior de 

estudantes. A figura central desse processo é a do professor tutor. A falta de uma compreensão 

clara dos significados de mediação e mediatização, no desenvolvimento dos processos 

educacionais na modalidade à distância põem em risco a perspectiva da aprendizagem 

significativa e da produção de conhecimento próprias ao ensino e à aprendizagem inerentes à 

prática pedagógica desse nível e modalidade de ensino. 

 A análise da prática pedagógica, como questão nuclear dessa reflexão, tem com base o 

paradigma emergente de Behrens1.  

A compreensão de como ocorre à construção do conhecimento e a caracterização do ambiente 

construcionista por Papert2 contribuirão para ampliar a perspectiva da mediação e transposição 

pedagógica em um ambiente construcionista. 

 

                                                      
1 BEHRENS, Maria Aparecida.  Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica / José Manoel Moran, 
Marcos T. Masseto e Marilda Aparecida Behrens. – Campinas, SP: Papirus, 2000. – (Coleção Papirus 
Educação) – p. 85 
2 REZENDE, Flávia Amaral. Características do Ambiente Virtual Construcionista de Ensino e 
Aprendizagem na Formação de Professores Universitários. – Campinas, SP: [s.n.], 2004. Dissertação 
(mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. Orientador: José Armando Valente. 
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Paradigma emergente na prática pedagógica 

Compreender e explicar a prática pedagógica tem sido um dos grandes desafios atuais. Afinal, 

como ela acontece? O que realmente impacta a prática pedagógica? 

Ocorre que quando é associado à prática pedagógica o paradigma emergente, no mínimo, 

suscita algumas questões. Em qual paradigma estávamos ou estamos? O que é este paradigma 

emergente? 

Do ponto de vista da educação, estamos vivenciando o paradigma da fragmentação dos saberes, 

em contrapartida, há um esforço de integração de alguma forma, o que torna a tarefa ainda mais 

complexa. 

Os conhecimentos nessa perspectiva são formatados igualmente a todos sem distinção, porém a 

resposta que é esperada dos alunos é um posicionamento crítico. Está identificada a contradição 

e justificada a complexidade da tarefa. Afinal, é exigido dos alunos integração, porém é 

oferecido fragmentação de conhecimentos, compartimentos na maioria das vezes em disciplinas. 

O objetivo é a integração dos conhecimentos, afinal a criança, o jovem ou mesmo o adulto, 

necessita torna-se um cidadão crítico, capaz de ler e atuar na sociedade em que se encontra 

inserido. Esta fala é recorrente na voz de professores, coordenadores, diretores e porque não 

dizer da sociedade, espera-se integração e entregam-se conhecimentos em “pacotes”, afinal, o 

que se espera realmente? 

Repensar a prática pedagógica para alinhá-la aos desafios do século XXI, impõe considerar 

como premissa, a análise de um paradigma inovador, por exemplo: 

Um paradigma inovador que venha atender aos pressupostos necessários às exigências 

da sociedade do conhecimento tem sido denominado de paradigma emergente por 

alguns educadores – Boaventura Santos (1989), Moraes (1997), Pimentel (1993), 

Gutiérrez (1999) e Behrens (1999). Caracterizar um paradigma emergente não parece 

tarefa de fácil resposta neste momento histórico, mas o que se pode garantir, além da 

multiplicidade de denominações, é que o paradigma inovador engloba diferentes 

pressupostos de novas teorias. Por exemplo, Moraes (1997) denomina paradigma 

emergente a aliança entre as abordagens construtivista, interacionista, sociocultural e 

transcendente.  O ponto de encontro entre os autores que contribuem com seus estudos 

sobre o paradigma emergente é a busca da visão de totalidade, o enfoque da 

aprendizagem e o desafio de superação da reprodução para a produção do 

conhecimento. (BEHRENS, 2000, página 85) 

 

A transposição necessária da reprodução para a produção do conhecimento traz o aluno para o 

centro do processo educacional, ou seja, “... A exigência de tornar o sujeito “cognoscente” 
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valoriza a reflexão, a ação, a curiosidade, o espírito crítico, o questionamento, e exige 

reconstruir a prática educativa proposta em sala de aula”.3 

Compreende-se por sujeito “cognoscente”, segundo Piaget, aquele que interage com o objeto de 

conhecimento, participando ativamente da construção desse conhecimento. 

Para possibilitar que o sujeito torne-se “cognoscente”, será necessário considerar a 

aprendizagem colaborativa que considera “... ter como referência uma prática pedagógica num 

paradigma emergente.”4 indica que existe a necessidade de “...desencadear uma aliança de 

abordagens pedagógicas, formando uma verdadeira teia, da visão holística, com a abordagem 

progressista e com o ensino com pesquisa.”5, relacionando as contribuições de cada uma em 

favor de uma prática pedagógica alinhada aos avanços da ciência. 

O ensino com pesquisa é considerado como a grande possibilidade de se identificar o 

protagonismo, ou seja, o aluno desloca-se do lugar da reprodução para a produção do 

conhecimento. A relação entre professor e aluno revela-se como pesquisadores na perspectiva 

de construção ou elaboração de novos saberes. 

A abordagem progressista, o diálogo é o desencadeador das discussões, numa perspectiva do 

desenvolvimento, do posicionamento crítico, da participação de todos os envolvidos nesse 

processo. A relação entre professor e aluno sempre é direcionada à reflexão, como possibilidade 

de transformação social. 

A visão holística ou sistêmica, essa visão é uma grande possibilidade da transposição da 

fragmentação do conhecimento. Dá lugar ao homem na perspectiva integral, considerando todas 

as suas inteligências e não somente destacando apenas uma, colabora para uma formação 

profissional balizada pela ética e sensibilidade. 

A aliança ou a teia proposta a partir das três abordagens permite uma aproximação de 

pressupostos significativos, cada uma em sua dimensão. Uma prática pedagógica 

competente e que dê conta dos desafios da sociedade moderna exige uma inter-relação 

dessas abordagens e uma instrumentalização com a tecnologia inovadora. Servindo 

como instrumentos, o computador e a rede de informações aparecem como suportes 

relevantes na proposição de uma ação docente inovadora. (BEHRENS, 2000, página 

87) 

                                                      
3 BEHRENS, Maria Aparecida. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica / José Manoel Moran, Marcos 
T. Masseto e Marilda Aparecida Behrens. – Campinas, SP: Papirus, 2000. – (Coleção Papirus Educação) 
– p. 86. 
4 BEHRENS, Maria Aparecida. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica / José Manoel Moran, Marcos 
T. Masseto e Marilda Aparecida Behrens. – Campinas, SP: Papirus, 2000. – (Coleção Papirus Educação) 
– p. 86. 
5 BEHRENS, Maria Aparecida. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica / José Manoel Moran, Marcos 
T. Masseto e Marilda Aparecida Behrens. – Campinas, SP: Papirus, 2000. – (Coleção Papirus Educação) 
– p. 87. 
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Uma questão importante é analisar a urgência da reflexão e do diálogo no que diz respeito ao 

papel que à universidade representa nesta sociedade. 

Afinal necessitamos urgentemente formar numa perspectiva que “... As pessoas precisam estar 

preparadas para aprender ao longo da vida podendo intervir, adaptar-se e criar novos 

cenários. (BEHRENS, 2000, página 68) 

Nesta perspectiva de mundo globalizado cabe a cada um de nós, professores, repensar as 

possibilidades de acesso e construção do conhecimento com base na perspectiva mediadora do 

diálogo. 

O posicionamento crítico frente às inovações e o próprio acesso a tecnologia se faz necessário 

na busca do aprender a aprender, pelo professor, com vistas a possibilitar ao seu aluno esta 

relação dialógica com o conhecimento (Freire, 1997)6. 

Conhecimento passa a ser um processo coletivo, onde a relação entre professor e aluno é de 

parceiros solidários na busca do desvendar esse mundo contemporâneo, apropriando-se “...da 

colaboração, da cooperação e da criatividade, para tornar a aprendizagem colaborativa, 

significativa, crítica e transformadora.”7. 

Compartilhar, cooperar, construir, verbos que estarão presentes neste contexto. O coletivo não 

menospreza o sujeito, o singular, mas o destaca na perspectiva de construção com o outro. 

 

1.1 Como se dá a construção do conhecimento? 

Construção de conhecimento, neste contexto, nos leva a análise e compreensão dos processos, 

ou seja, como ocorrem? Quais as etapas? Como as pessoas se relacionam com o mundo e as 

referências que os cercam? 

A construção de conhecimento no ambiente virtual é estudada com base no “construcionismo” 8. 

                                                      
6 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática Educativa. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1997. In: BEHRENS, Maria Aparecida. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica / José 
Manoel Moran, Marcos T. Masseto e Marilda Aparecida Behrens. – Campinas, SP: Papirus, 2000. – 
(Coleção Papirus Educação) 
7 BEHRENS, Maria Aparecida. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica / José Manoel Moran, Marcos 
T. Masseto e Marilda Aparecida Behrens. – Campinas, SP: Papirus, 2000. – (Coleção Papirus Educação) 
– p. 78. 
8 MALTEMPI, Marcos Vinicius. Novas Tecnologias e Construção de Conhecimento: reflexões e 
perspectivas. In: V Congresso Ibero-americano de Educação Matemática (CIBEM). Porto, Portugal, 17 a 22 de 
julho. Anais em CD. Trabalho parcialmente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) e Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp). O autor é Professor do 
Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação e do Programa de Pós-Graduação em 
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O Construcionismo é uma teoria educacional (ou de aprendizagem) desenvolvida pelo 

matemático Seymour Papert, que se baseia, principalmente, na teoria epistemológica 

desenvolvida por Jean Piaget, a qual procura explicar o que é conhecimento e como ele 

é desenvolvido pelas pessoas em diferentes momentos de suas vidas. De acordo com 

Piaget, as pessoas constroem conhecimento na medida em que agem sobre o objeto de 

conhecimento (uma coisa, uma idéia ou uma pessoa) e sofrem uma ação deste objeto. 

(MALTEMPI, 2005, página 2) 

 

O conhecimento está sendo construído o tempo todo e simultaneamente por diversas pessoas, de 

diferentes formas, com diferentes significados, pois está totalmente relacionado com as 

possibilidades de mediatização que se apresentam e que são apropriadas pelos professores. 

Mediatizar é a possibilidade de verdadeira interação com todos os recursos colocados a 

disposição do aluno por ele e pelo próprio professor, ou seja, ao indicar ao aluno que busque na 

releitura de uma obra de arte ou uma cena de um filme relacionar os conteúdos e conceitos 

tratados e discutidos, você professor, potencializa suas estruturas cognitivas para elaborações ou 

reelaborações de conhecimentos. Mas não acredite que a mediatização seja reduzida somente a 

indicar que faça a releitura, existe a necessidade de destacar pontos importantes, relacioná-los, 

instigar este aluno a colocar em ação suas estruturas cognitivas, suas experiências, suas 

referências. Enfim, o diálogo é um canal extremamente importante. 

Maltempi9 (2005) destaca na teoria desenvolvida por Seymour Papert: 

Papert utilizou os resultados de Piaget para repensar a educação, ou seja, valeu-se de 

uma teoria epistemológica para elaborar uma teoria educacional – o que é bastante 

coerente, pois pensar sobre educação depende das concepções que se tem sobre 

conhecimento, embora muitas vezes isso seja relegado por educadores. Dessa forma, 

assumindo que o conhecimento é ativamente construído pelas pessoas, Papert (1986) 

propõe que educar consiste em criar situações para que os aprendizes se engajem em 

atividades que alimentem este processo construtivo. (MALTEMPI, 2005, página 2) 

 

Educar, portanto, é principalmente dar condições para que os alunos construam, mas 

não se resume a isso. O Construcionismo postula que o aprendizado ocorre 

                                                                                                                                                            
Educação Matemática. Membro do Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação 
Matemática (GPIMEM).  UNESP - Universidade Estadual Paulista, 2005, página 2. 
9 MALTEMPI, Marcos Vinicius. Novas Tecnologias e Construção de Conhecimento: reflexões e 
perspectivas. In: V Congresso Ibero-americano de Educação Matemática (CIBEM). Porto, Portugal, 17 a 22 de 
julho. Anais em CD. Trabalho parcialmente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) e Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp). O autor é Professor do 
Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Matemática. Membro do Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação 
Matemática (GPIMEM).  UNESP - Universidade Estadual Paulista, 2005, página 2 e 3. 
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especialmente quando o aprendiz está engajado em construir um produto de significado 

pessoal (por exemplo, um poema, uma maquete ou um website), que possa ser mostrado 

a outras pessoas. Portanto, ao conceito de que se aprende melhor fazendo, o 

Construcionismo acrescenta: aprende-se melhor ainda quando se gosta, pensa e 

conversa sobre o que se faz. (MALTEMPI, 2005, página 3) 

 

A espiral da aprendizagem10, analisada por VALENTE (2002) é a possibilidade de o educador 

verificar como acontece o processo de aprendizagem com vistas à agregação de novos 

conhecimentos, ou seja, a partir da análise da descrição, execução, reflexão e depuração 

desencadeadas pelas ações do educando. 

Ao devolver ao aluno o controle de sua aprendizagem, Papert também entrega a 

responsabilidade de aprender ao aprendiz, que não estará sozinho, caberá ao professor 

criar, de forma negociada, um ambiente dinâmico e flexível que propicie que o aluno 

COMPREENDA como aprende. (Rezende, 2004, página 52.)  

 

O prazer, ou seja, a satisfação de criar algo e se apropriar desse processo de criação coloca o 

aluno numa condição de assumir novos desafios, considerando que pode melhorar ainda mais 

seus desempenhos, sua capacidade de pensar e realizar algo. Esta possibilidade se verifica com a 

mediação de um professor e também com a mediatização. 

 

O ambiente Construcionista  

Papert11 considera o que se aprende e como se aprende totalmente vinculado ao contexto que se 

insere o aluno, ou seja, lembrando Ortega y Gasset, filósofo espanhol, que diz: “Eu sou eu e 

minhas circunstâncias” nos remete a clareza das idéias de Papert acerca do que e como se 

aprende. Quais foram os objetos e materiais que nos ofereceram ou que decidimos dialogar e 

interagir, quais significados atribuímos ou aprendemos a atribuir? Enfim, o que aprendemos e 

como aprendemos, desenvolvemos modelos de aprendizagem ou assumimos modelos de 

aprendizagem? 

                                                      
10  MALTEMPI, Marcos Vinicius. Prática Pedagógica e as Tecnologias de Informação e Comunicação. 
In: Tecnologias de Informação e Comunicação. VIII Encontro Paulista de Educação Matemática, São Paulo, SP, 26 
de agosto. Mesa Redonda. O autor é Professor do Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e 
Computação e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. Membro do Grupo de Pesquisa 
em Informática, outras Mídias e Educação Matemática (GPIMEM).  UNESP - Universidade Estadual 
Paulista, 2006, Página 6. 
11 REZENDE, Flávia Amaral. Características do Ambiente Virtual Construcionista de Ensino e 
Aprendizagem na Formação de Professores Universitários. – Campinas, SP: [s.n.], 2004, página 48. 
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. Orientador: José 
Armando Valente.  
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Uma das características que dá suporte ao ambiente construcionista são as concepções de ensino 

e aprendizagem, que podem ser observadas e constatadas nas relações professor-aluno e aluno-

aluno. Dessas concepções decorre também a importância, o lugar e a atuação do professor como 

mediador, mobilizador de conhecimentos, de atitudes por parte do grupo de alunos, e não menos 

importante a tecnologia como parte desse ambiente. 

A possibilidade dos computadores estarem conectados em rede e a internet ampliam e muito as 

possibilidades de interação nesse ambiente que favorece a aprendizagem. A elaboração ou re-

elaboração do sujeito que intervém de forma ativa no processo de aprendizagem, possibilita 

assim a formação de ambientes colaborativos, é uma das questões a serem consideradas. 

Na perspectiva apontada o mundo já não tem fronteiras, pois com a internet, a comunicação 

torna-se irrestrita. A interação é realizada não só por professores, a mediação carrega inúmeros 

significados, regras, procedimentos e símbolos que são decodificados pelos agentes que 

participam desse processo e mediados pelo contexto que se inserem. 

As tecnologias introduzidas nos ambientes conectados por redes telemáticas permitiram 

ainda que cada aluno fosse visto individualmente dentro de seu contexto psico-sócio-

histórico-cultural. Possibilitaram que o professor atuasse como mediador sobre a 

singularidade de cada aluno e com o grupo; e, que cada componente do sistema 

computacional mantivesse relações entre si, interagindo ora com o(s) aluno(s) ora com 

o professor, para permitir que ocorresse a aprendizagem construtiva (Pozo, 2000) 

enquanto uma atividade consciente orientada pela intenção e reflexão. (Rezende, 2004, 

página 32.) 

 

Os ambientes de aprendizagem em rede podem criar condições de tornar o aluno sujeito de sua 

própria aprendizagem com vistas à utilização de estratégias pedagógicas e de metacognição do 

aluno e do professor, já que estes são os atores principais neste ambiente de aprendizagem em 

rede. 

O conceito de metacognição remete a pensar a cognição acerca da própria cognição, ou seja, 

pensar sobre o pensamento, como se aprende, quais são os caminhos percorridos, como se 

estruturam as estratégias cognitivas e trazê-las a tona do próprio aprendiz e também do 

professor. 

Não se pode deixar de considerar que além dos atores principais aluno e professor há um 

ambiente de aprendizagem que está inserido num contexto onde os símbolos, significados, re-

significados e suas respectivas interações co-existem. Então a mediação, destacadamente 

possível de ser observada entre professor-aluno, é altamente impactada pelo contexto na qual se 

insere. 
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2.1 A mediação e a transposição pedagógica em ambiente construcionista 

A mediação e a transposição pedagógica num ambiente construcionista se verificam a partir da 

premissa de trazer o aluno como sujeito da sua aprendizagem sendo este sujeito ativo 

significando e re-significando seu percurso com vistas ao objetivo da construção de 

conhecimentos. 

Mediar processos de aprendizagem nos leva a considerar as teorias apresentadas por Piaget, 

Vygotsky e Papert, ou seja, a interação como centro da atuação do professor.  

Na transposição pedagógica seria a utilização da mediação, porém num ambiente 

construcionista, ou seja, mediar processos de aprendizagem com o apoio da tecnologia, o que 

exigirá dos professores, esse olhar diferenciado na busca de estratégias para colocar em prática 

todos os conhecimentos estudados com vistas à transposição pedagógica. 

Aquele que ensina (que também aprende) constrói seu conhecimento pedagógico na 

comunidade escolar: para construí-lo, o professor deve realizá-lo com seus pares bem 

como com seus alunos ao propiciar no ambiente atividades, recursos e interações, e, 

continuamente, refletir sobre e na ação coletiva e compartilhada, potencializando sua 

capacidade construtiva. (Rezende, 2004, página 67.) 

 

Mediação da aprendizagem é justamente a “ponte” entre o conhecimento ou objeto de 

conhecimento, representada pelo professor com vistas à construção ou elaboração ou re-

elaboração pelo aluno no seu processo de aprendizagem. 

Já a mediatização é a utilização dos meios tecnológicos que podem potencializar a mediação da 

aprendizagem, ou seja, o professor a partir da seleção de quais meios tecnológicos deverá ser 

mais adequado o desenvolvimento de sua proposta de aula, com vistas à apreensão de 

conhecimentos. 

Bello (2004) menciona como síntese de suas idéias as considerações de Belloni “Saber 

mediatizar será uma das competências mais importantes e indispensáveis à concepção e 

realização de qualquer ação de EAD” (Belloni, 1999, p. 62). 

Masseto (2003) também faz suas considerações acerca do significado de mediatização. 

As técnicas precisam ser escolhidas de acordo com o que se pretende que os alunos 

aprendam. Como o processo de aprendizagem abrange o desenvolvimento intelectual, 

afetivo, o desenvolvimento de competências e de atitudes, pode-se deduzir que a 

tecnologia a ser usada deverá ser variada e adequada a esses objetivos” (MASSETO, 

2003, página 143). 
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Por fim, Rezende (2004) considera que: 

No último século, com a massificação da escrita, decorrente da multiplicação de livros 

e da alfabetização, alteram-se as tecnologias educacionais em sala de aula: do giz–e-

quadro negro assistimos a entrada de outras tecnologias de informação, como o rádio, 

o cinema, a televisão, o computador. Com a Internet acontece o fim do monopólio 

escolar diante da proliferação das fontes de informação e dos meios de comunicação. A 

explosão das tecnologias de informação e comunicação acabou por derrubar o muro 

das escolas, alterou as relações na sala de aula (poder da informação dos professores), 

exigindo mudanças dos processos educativos. (MASSETO, 2003, páginas 68 e 69). 

 

Impacto da Tecnologia 

Considerando que as mudanças ocorrem o tempo todo e em diferentes contextos educacionais, 

há de se verificar o quanto as próprias tecnologias são efêmeras e passíveis o tempo todo de 

inovações que desestruturam o cenário que nos parece, por ilusão, permanente. 

Viana (2008) considera que: 

Quando uma circunstância como uma mudança técnica desestabiliza o antigo 

equilíbrio das forças e das representações, estratégias inéditas e alianças inusitadas 

tornam-se possíveis. Uma infinidade heterogênea de agentes sociais exploram as novas 

possibilidades em proveito próprio (ou em detrimento de outros agentes), até que uma 

nova situação se estabilize provisoriamente, com seus valores, morais e sua cultura 

locais. (LÉVY, 2002 apud VIANA, 2008, p 15) Nesse sentido, também são necessárias 

mudanças na escola. É imprescindível rever a maneira convencional de educar, que 

não mais significa a simples transmissão de conteúdos, e os instrumentos utilizados. 

Pensar a Educação, nos dias atuais, não é adequar metodologias, mas repensar as 

estratégias e reinventar a sala de aula para superar os desafios emergentes. (VIANA, 

2008, página 15). 

 

A escola tem papel fundamental na perspectiva da tradução dessas mudanças que ocorrem na 

sociedade. 

Neste momento, é possível recordar Paulo Freire com a concepção problematizadora da 

educação, onde o conhecimento não pode ser relacionado a um simples ato de “doação” que o 

educador dispensa ao educando, mais a possibilidade de interação desse educando com o mundo 

que está inserido, sim o mundo, pois cada sociedade é um mundo de significados, relações 

construções e desconstruções que só o educando na experimentação, na vivência dessas 

contínuas e bruscas mudanças poderá dar uma resposta, resposta que é sua, afinal segundo 
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Paulo Freire “Ninguém aprende sozinho. Tampouco ninguém ensina ninguém. Educadores(as) e 

educandos(as) aprendem em comunhão, mediatizados(as) pelos conhecimentos e saberes." 

A reflexão é parte de um posicionamento crítico que conduz ao conhecimento. O homem é 

reconhecido como um ser histórico, protagonista do seu tempo, não simplesmente um homem 

passivo que espera receber de alguém informações acerca das mudanças e dos avanços 

tecnológicos da sociedade na qual está inserido. 

 

Conclusão 

Sendo a educação a possibilidade central de apropriação do meio no qual o ser humano está 

inserido, parece claro concluir que há uma apropriação por parte da educação dos meios 

tecnológicos à disposição da sociedade. Estes mesmos meios tecnológicos que interagem 

cotidianamente com os mesmos indivíduos que freqüentam a escola, para potencializar as 

possibilidades de construção de conhecimento. 

Logo, por exemplo, o computador não foi criado para atender os anseios da educação, da escola, 

porém a educação se apropria do computador como um meio extremamente potencializador de 

aprendizagem. 

Contudo não há como desconsiderar a figura do mediador entre as tecnologias e suas 

potecialidades, ou seja, ainda que o computador seja em primeira análise um grande 

potencializador de aprendizagens, não o faz sozinho, pois é um equipamento apenas.  

Com a presença do mediador, no caso o educador e também do aprendiz, a interlocução se inicia 

e então há a potencialidade de se construir, re-significar, elaborar ou re-elaborar significados, 

com vistas à apropriação de conhecimentos e a construção de novos conhecimentos. 

Entretanto, utilizar os recursos tecnológicos, apenas para passar informação não traduz a 

utilização das novas tecnologias com vistas à integração das mesmas. 

A perspectiva de integração de novas tecnologias se revela na possibilidade da educação se 

apropriar do que se encontra disponível entre os meios, especialmente de comunicação na 

sociedade, para apoiar o desenvolvimento da educação com vistas a significar e re-significar os 

processos de aprendizagem pelos aprendizes, que estão inseridos em determinada sociedade. 

Enfim, apropriar-se ou não de novas tecnologias à educação é uma decisão que requer um olhar 

atento, um posicionamento crítico e inovador frente às escolhas que serão feitas e que passarão a 

integrar o conjunto de tecnologias que estarão à disposição da escola. 

Esta utilização das novas tecnologias, só fará sentido se de fato estiverem integradas ao 

processo educacional, como um todo, ou seja, a inclusão de determinada tecnologia deverá estar 
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totalmente vinculada ao desenvolvimento e construção de novos conhecimentos, com objetivos 

claros, mensuráveis e passíveis de acompanhamento. 

A utilização dessas ferramentas não traduz completamente o conhecimento a partir do meio 

tecnológico (computador), o que poderia sugerir conhecimento de fato seria a partir da 

utilização dessas ferramentas o enriquecimento, por parte do aluno, de sua linguagem, da sua 

elaboração textual, enfim da sua comunicação. 

A prática pedagógica alinhada às necessidades do século XXI impõe considerar todas essas 

reflexões e isto não significa um único momento, mas cotidianamente na ação-reflexão-ação do 

professor! 
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