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1 DENOMINAÇÃO 

 

 

 

  



  



2 COMPETENCIAS E HABILIDADES 

 

 

 

Ao encerrar as atividades de estudo nesse módulo o 

participante terá adquirido conhecimentos que irão 

permitir: 



 Adquirir um conhecimento maior sobre como se 

processam as atividades de ensino e 

aprendizagem na geração digital; 

 Reconhecer as necessidades da formação 

docente, de forma que eles possam 

acompanhar a evolução tecnológica e prestar 

um atendimento mais completo aos alunos sob 

sua responsabilidade; 

 Captar o significado da proposta da UNESCO que 

posiciona os quatro pilares fundamentais da 

educação na sociedade digital (aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver 

com os outros; aprender a ser; 

 Compreender o significado e amplitude da 

proposta de orientar os alunos para a efetivação 

da aprendizagem independente; 

 Revisar conceitos sobre o conceito da geração 

digital, que será tratado em diferentes pontos 



desse documento e durante a evolução do 

curso; 

 Aceitar como natural a pressão por um volume 

de exigências que são colocados como 

imperativos que alteram comportamentos e 

atitudes de todos os agentes educacionais 

envolvidos. 

 

 

 

Analisar as competências assinaladas e verificar se 

considera importante modificar ou inserir novas 

competências. Justifique suas alterações.  

 

 



 

 

Se estiver previsto na modalidade que está 

desenvolvendo o curso, envie o resultado de seu 

trabalho para o orientador. 
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3 CONTEÚDO 

 

 

 

Durante a evolução dos estudos os seguintes temas 

serão trabalhados com diferentes níveis de 

exigência: 

 

 A sociedade digital; 

 Os pilares da educação no século XXI; 

 A aprendizagem independente; 

 A geração digital; 



 A alfabetização tecnológica. 

 

  



4 ATIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO EAD 

 

 

 

Não são poucas as pessoas que olham para o tecido 

social com a perplexidade da incompreensão dos 

fatos que acontecem na sociedade digital que 

apresenta como uma das principais características 

ser quase que totalmente mediada pela tecnologia. 

 

Ela é também chamada sociedade da informação, 

sociedade do conhecimento ou nova economia e 

substitui, em uma transição ainda hoje vivenciada, a 



sociedade industrial, como postulado por Castells 

(2016). 

 

Como um dos pesquisadores sociais mais ativos da 

pós-modernidade, esse pesquisador considera que 

cada pessoa está à frente de um sentimento no qual 

fica evidenciada a incapacidade de prever e 

participar das oportunidades do futuro. 

 

Este fato as deixa confusas e com sentimento que 

estão, aos poucos, sendo colocadas de lado como 

elementos descartáveis e sem importância, o que 

provoca um isolamento cada vez maior das pessoas 

e a perda da empatia para com o próximo. 

 

Este sentimento que predomina na sociedade, acaba 

por impregnar o ambiente acadêmico. Aos poucos 



ele se sujeita a um crescente e elevado grau de 

imobilidade. 

 

Aos poucos, isso faz com que a academia perca o 

alinhamento com o mercado corporativo.  

 

 

 

O posicionamento colocado no parágrafo anterior 

revela um dos pontos polêmicos no relacionamento 

entre a academia e o mercado corporativo. Busque 

no referencial teórico de apoio que utiliza ou de sua 

própria experiência, dados que lhe permitam 

escrever um pequeno ensaio sobre o erro desse 

enfoque. 

 



 

 

Se estiver previsto na modalidade que está 

desenvolvendo o curso, envie o resultado de seu 

trabalho para o orientador. 

  

4.1 A SOCIEDADE DIGITAL   

 

Ela tem a arrancada para a evolução a partir da 

popularização da internet, colocada como a estrada 

da informação, pela qual iniciaram a passar todas das 

informações e conhecimentos criados pelo homem 

em formato digital (Gates, 1995 e Negroponte, 

1995). 
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Além de passar a fazer parte do cotidiano da vida das 

pessoas, ela passou a alterar comportamentos e 

atitudes que indivíduos ou grupos sociais 

começaram a adotar. 

 

Nessa época se inicia a transição para a modernidade 

reflexiva, com as pessoas iniciando uma caminhada 

em direção a se tornarem “prossumidores”, aqueles 

que ao mesmo tempo em que são consumidores, são 

produtores de informações e novos conhecimentos 

e sua disseminação. É uma nova forma de enxergar 

os “internautas” e que iguala as oportunidades, 

tanto para pessoas como para empresas. 

 

 

 

 



 

 

 

Efetue um estudo sobre o tema “prossumidores” 

uma nova forma com que as pessoas e empresas se 

igualam. Procure dar um enfoque na capacidade de 

competitividade que as pessoas passam a ter em sua 

vida profissional. 

 

 

 

Se estiver previsto na modalidade que está 

desenvolvendo o curso, envie o resultado de seu 

trabalho para o orientador. 
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No estado da arte atual, ficaram confirmadas as 

previsões de Bill Gates e de Nicholas Negroponte, 

que há muito tempo atrás preconizaram a 

digitalização de praticamente todo o conhecimento 

criado pelo homem e a sua circulação para a rede. 

 

Perda de privacidade, quebra de segurança e uma 

transparência que as pessoas nunca imaginaram ter, 

foi a consequência imediata. 

 

A criação de novos locais, com novas oportunidades 

para a tomada de decisões politicamente incorretas 

existem e precisam ser combatidas. Elas estão postas 

como o preço a pagar pela evolução tecnológica, mas 

para muitos o preço pode ser muito elevado. 

 



A desconstrução dos conceitos de tempo e espaço 

causou e ainda causa problemas de deslocamento 

das pessoas da realidade vivenciada em uma “zona 

de conforto”, o que as deixa ainda mais afetadas 

pela incerteza que está presente na sociedade atual, 

em todos os campos do conhecimento humano. 

 

Tanto para a área de lazer (via as redes sociais de 

relacionamento pessoal, tais como o Facebook) 

quanto para a área profissional (via redes sociais de 

relacionamento profissional, tais como o LinkedIn) 

sobram, em contrapartida aos problemas surgidos 

com a perda da privacidade, diversas oportunidades 

que podem ser aproveitadas como potentes 

auxiliares para que as pessoas consigam sucesso em 

suas atividades de navegação na grande rede. 

 



Para a educação em particular, o surgimento de 

comunidades de prática e outras formas de redes 

com uma diversidade de propósito (por exemplo, os 

repositórios de recursos educacionais abertos – 

REA), representam a colocação de um arsenal de 

estratégias educacionais nas mãos dos professores 

tutores. 

 

Ainda que decorra daí a necessidade de 

alfabetização tecnológica, cada vez mais urgente, os 

benefícios são incontáveis e superam eventuais 

dificuldades. 

 

4.2 OS PILARES DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 

 

A UNESCO desenvolve, por meio de seus 

pesquisadores, intensos trabalhos de levantamento 



das necessidades de formação de docentes, para que 

eles possam acompanhar a evolução tecnológica que 

domina a sociedade contemporânea.  

 

Tornou-se uma bandeira não tremulada em todos os 

mastros, trabalhar na perspectiva dos quatro pilares 

para a educação do futuro. 

 

Mas, independentemente disto, eles podem atuar, 

para você, docente com necessidade de formação 

midiática, como um direcionador das atividades.  

 

O aprender a conhecer; o aprender a fazer; o 

aprender a viver com os outros e o aprender a ser, 

precisam ser trabalhados no perfil profissional do 

docente, principalmente daquele que se volta para o 

trabalho com acompanhamento e orientação ao 



aluno que estuda em ambientes enriquecidos com a 

tecnologia.  

 

 

 

Leia como texto complementar e faça uma sinopse 

do que o autor quis dizer, com relação ao texto que 

pode ser encontrado no endereço  

http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/database/0000460

01-000047000/000046258.pdf. 

 

Centre o seu trabalho no capítulo quatro do referido 

material, que pode ser copiado para seu 

equipamento e enriquecer o seu acervo digital. 

 

http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/database/000046001-000047000/000046258.pdf
http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/database/000046001-000047000/000046258.pdf


  

 

 

Se estiver previsto na modalidade que está 

desenvolvendo o curso, envie o resultado de seu 

trabalho para o orientador. 

 

Se não são atitudes que marcam um perfil tecnicista 

formado na academia, elas precisam ser 

incorporadas à sua atuação profissional na 

atualidade, frente aos sentimentos subjetivos que 

cada vez mais interferem na atividade de 

aprendizagem.  

 

Esta orientação envolve o docente (candidato a ser 

formado como um tutor eficaz em sua ação e prática 
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docente) e sugere a mudança de atitudes e 

comportamentos que diferenciam sua atuação nos 

diferentes locais de aprendizagem.  

 

Eles se tornaram possíveis, com a perda da aura da 

instituição de ensino superior (a academia), como 

local único onde atividades de aprendizagem podiam 

ocorrer. 

Ao ser deslocado como detentor universal do 

conhecimento, ao ser cobrado por desenvolver uma 

prática de reprodução de conhecimentos, ao ter 

quebrada a necessidade de utilizar relacionamento 

de poder para ter influência junto ao aluno e ao 

perder a prática de assumir a responsabilidade por 

todo o processo de ensino e aprendizagem. 

 



Esse processo é, agora, compartilhado com o próprio 

aluno e alguns docentes se viram na necessidade da 

mudança como imperativo de atender a novas 

formas de comunicação, atualização tecnológica e 

aplicação de forma inovadoras de ensinar. 

 

Esses aspectos, quando negados, acabam como 

responsáveis por retirar alguns professores mais 

resistentes, do mercado de trabalho. 

 

O aluno sentado em sua carteira escolar, quieto, sem 

interferir na escolha de disciplinas e conteúdo que 

aprendia e ao sem ao menos saber para que 

aprender o conteúdo que era tratado em cada 

disciplina, é uma imagem do passado, apesar de 

ainda persistir em alguns ambientes educacionais.  

 



4.3 A APRENDIZAGEM INDEPENDENTE 

 

Alterar os paradigmas atuais em educação exige que 

novas atitudes e comportamentos sejam adotados.  

 

Entre as muitas propostas encontramos as 

orientações e recomendações para o desempenho 

da atividade da aprendizagem independente que 

caminha rumo à Heutagogia. 

 

Ela se manifesta, para o aluno, como um imperativo 

que, ao não ser seguido, dá continuidade a um 

processo de formação que não mais forma o 

profissional que o mercado de trabalho exige na 

atualidade.  

 



 

 

Efetue uma pesquisa sobre o tema heutagogia. Com 

o material coletado monte um pequeno artigo de 

opinião sobre o tema, centrando suas considerações 

em analisar os benefícios que a adoção dessa linha 

de atuação pode trazer, tanto para os professores 

tutores, quanto para os alunos envolvidos. Procure 

respeitar as recomendações colocadas pela ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas para o 

desenvolvimento de artigos científicos. 

  



 

 

Se estiver previsto na modalidade que está 

desenvolvendo o curso, envie o resultado de seu 

trabalho para o orientador. 

 

Parecem vigorar as colocações de Werneck (2002) 

sobre a perspectiva de adotar a linha de raciocínio 

que preconiza: Eu finjo que ensino e vocês fingem 

que aprendem. 

 

Ela parece estabelecida como norma entre docentes 

e alunos de ambientes, mas pode ser superada pela 

necessidade da formação de profissionais reflexivos, 

críticos, criativos e com iniciativa.  
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Como o professor mais próximo ao aluno, como o 

tutor o é, todas estas colocações são sensíveis e 

representam, na realidade, um apelo para as novas 

atitudes e os novos comportamentos sejam 

adotados. 

 

São eles que irão permitir o estabelecimento de 

novas práticas que venham a possibilitar a criação de 

novas formas de conhecimento.  

 

É importante que você tenha consciência de que 

somente ao assumir estas responsabilidades é que 

poderá realmente dar início a um processo de 

mudança.  

 

Não há atitude coercitiva que funcione, a não ser 

aquela que afeta diretamente o bolso das pessoas. A 



perda de uma posição de destaque em um mercado 

com o nível de competitividade demonstrado pelo 

mercado atual é uma sombra que você deve afastar 

de seu caminho. 

 

4.4 A GERAÇÃO DIGITAL 

 

 

 

Para que você se familiarize com a linha de raciocínio 

que trabalha com a taxonomia da divisão da 

evolução das pessoas em termos de gerações, 

sugerimos uma leitura preliminar de um pequeno 

texto que pode ser encontrado em: 

http://www.coisaetale.com.br/2012/04/as-

geracoes-baby-boomer-x-y-e-z/  

http://www.coisaetale.com.br/2012/04/as-geracoes-baby-boomer-x-y-e-z/
http://www.coisaetale.com.br/2012/04/as-geracoes-baby-boomer-x-y-e-z/


Assista também o vídeo que deu origem ao texto e 

que pode ser encontrado em: 

https://www.youtube.com/watch?v=I65De0L971w 

Comente o texto em formato livre, com as suas 

considerações sobre o conteúdo. 

   

 

 

Se estiver previsto na modalidade que está 

desenvolvendo o curso, envie o resultado de seu 

trabalho para o orientador. 

 

Como você teve oportunidade de ler e assistir na 

atividade sugerida, a geração digital é aquela nascida 

a partir dos idos dos anos 1995 e que viveu 

praticamente toda a sua vida, sob a égide da 
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tecnologia da informação, presente as 24 horas do 

dia em suas vidas. 

 

Mattar (2016) alerta para as diferentes formas de 

comunicação e de aprender apresentada por essa 

geração, que ainda não foram totalmente 

apropriadas pelos seus professores, nascidos em 

uma geração anterior. 

 

É comum ouvir nos corredores das instituições de 

ensino e em suas salas de aula um questionamento 

sobre para qual mundo estamos formando a 

juventude atual (Mello in Barbosa, 2006)? 

 

O que preocupa não é propriamente este 

sentimento, mas a multiplicação do número de 

pessoas que compartilha com ele e, principalmente, 



o fato que muitas delas “abandonam o campo de 

batalha” dando-se por vencidas.  

 

Grandes talentos se perdem. A proliferação deste 

sentimento se assemelha ao joio colocado em meio 

ao trigo. 

 

 

 

Desenvolva uma pesquisa sobre o tema “geração 

digital” dando preferência a levantar as diferenças 

na forma de comunicação entre seus participantes e 

com relação a uma nova forma de aprender, distante 

daquela desenvolvida nos ambientes tradicionais de 

ensino e aprendizagem. 

 



 

 

Se estiver previsto na modalidade que está 

desenvolvendo o curso, envie o resultado de seu 

trabalho para o orientador. 

 

Assim, o refrão geração digital está a martelar os 

ouvidos de todos.   

 

Você já deve ter lido, assistido ou ouvido falar em 

algum momento de sua caminhada, sobre a nova 

geração digital.  

 

Suas características a definem, de acordo com 

Mattar (2010), apoiado no conceito criado por Marc 

Prenski (2001), como aquela que interage 
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diretamente com a tecnologia e com os jogos digitais 

que apresentam uma facilidade incomum de 

aprendizagem desenvolvida enquanto jogam e que 

privilegiam os conceitos de interação, colaboração e 

cooperação (Pescador, 2010).  

 

Educar esta geração representa uma complexidade 

para a qual muitos dos docentes não estão 

preparados.  

 

4.5 A ALFABETIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Os docentes não deixam de ter, em nenhum 

momento, elevado potencial para adquirir 

formações complementares, via processos de 

formação permanente e continuada. 



Quando essa atualização trata de uma atualização 

tecnológica, para que possa acompanhar par e passo 

os alunos, o processo recebe o nome de de 

alfabetização tecnológica. 

 

Ela se demonstra necessária considerando que a 

aplicação de tecnologias e recursos midiáticos nos 

ambientes escolares é intensiva e tem como uma das 

missões recuperar o encantamento dos alunos com 

os ambientes de sala de aula e com a efetivação de 

um relacionamento mais próximo com seus 

professores.  

 

Tudo está relacionado em como trabalhar com uma 

geração que está acostumada a obter informações 

de forma rápida e costuma recorrer primeiramente 

a fontes digitais e à WEB antes de procurarem em 



livros ou em mídia impressa? (Prensky in Pescador, 

2010).  

 

Se você não tiver uma boa formação para 

desenvolver o trabalho nos ambientes virtuais como 

poderá acompanhar a educação desta nova 

geração? Este é um questionamento frequente, mas, 

felizmente, é fácil superar esta barreira.  

 

  

 

Analisar e procurar responder, com seus 

conhecimentos anteriores, ou apoiado em 

referencial de apoio que captou em atividades de 

pesquisa, ao questionamento: 

 



“Qual a tecnologia necessária para que os docentes 

venham a desenvolver um trabalho confortável, em 

ambientes virtuais de aprendizagem, enriquecidos 

com a tecnologia? 

 

 

 

Se estiver previsto na modalidade que está 

desenvolvendo o curso, envie o resultado de seu 

trabalho para o orientador. 

 

Cumprir com este objetivo depende, apenas, da boa 

vontade do docente e, em alguns casos, da 

colaboração financeira da instituição ou dos órgãos 

responsáveis pela educação em nosso país, através 

de iniciativas governamentais. 
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 A proposta, em desenvolvimento na atualidade, de 

utilização de um computador por aluno, nos 

ambientes das salas de aula, recomenda uma 

formação midiática diferente do docente.  

 

Em estudo recente, a UNESCO propõe um projeto 

detalhado no material de apoio para estudo 

complementar - que está indicado ao final deste 

parágrafo. É uma proposta que deve ser levada em 

consideração.  Guarde esse material para consulta 

futura, ele está disponível para baixar para seu 

equipamento1 no endereço colocado no rodapé. 

 

Wilson (2013) organizadora do material considera 

que: 

 

                                 
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002204/220418por.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002204/220418por.pdf


Vivemos movidos pelos avanços tecnológicos 

nas telecomunicações, a proliferação das 

mídias e de grandes quantidades de 

informação e conhecimento que são 

acessadas e compartilhadas pelos cidadãos. 

Com esse fenômeno, e partindo dele, existe o 

desafio de avaliarmos a relevância e a 

confiabilidade da informação sem quaisquer 

obstáculos ao pleno usufruto dos cidadãos em 

relação aos seus direitos à liberdade de 

expressão e ao direito à informação. É nesse 

contexto que a necessidade da alfabetização 

midiática e informacional (AMI) deve ser 

vista: ela expande o movimento pela 

educação cívica que incorpora os professores 

como os principais agentes de mudança. 

(Wilson et al, 2013). 

  



O que você, como professor, sente ao ser 

pressionado por um volume de exigências de tal 

envergadura?  

 

A pressão por resultados, que dependem mais de 

conjuntura estrutural do que da ação e prática 

pedagógica parece incorporada no perfil do 

professor.  

 

Alguns devolvem a resposta com um sorriso de quem 

sabe que as coisas não vão mudar em um curto 

espaço de tempo, apesar da elevada pressão para 

que isto aconteça. 

 

Para o docente recém-formado, ainda não tomado 

de vícios de comportamentos e atitudes comuns nos 

ambientes tradicionais e para aqueles que, ao 



compartilhar da comprovação de que há 

necessidade de mudança, se enfileiram ao lado dos 

que propugnam novos ventos para arejar o ambiente 

enriquecido com a tecnologia há um bom caminho 

pela frente.  

 

Felizmente é um caminho que, ao ser trilhado, traz a 

perspectiva de recompensas pessoais que superam; 

se bem que não eclipsem a necessidade de ganhos 

financeiros, eventuais dificuldades que você vai ter 

que percorrer. 

 

 

  



  



5 GLOSSÁRIO 

 

Alfabetização tecnológica 

É assim chamado o processo de atualização de 

profissionais com repasse de conhecimentos que 

permitem a sua navegação em ambientes 

enriquecidos com a tecnologia. 

 

 



Aprender a conhecer 

É quando tornamos prazeroso o ato de 

compreender, descobrir ou construir o 

conhecimento. É o interesse nas informações, 

libertação da ignorância. Com a velocidade em que o 

conhecimento humano se multiplica, muitas vezes 

deixamos de lado essa necessidade de nos 

aprimorar, se desinteressando pelo outro, pelo 

novo. Sendo assim, o aprender a conhecer exercita a 

atenção, a memória e o pensamento. (Fonte: 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-

pedagogia/pilares-educacao.html).  

Aprender a fazer 

É ir além do conhecimento teórico e entrar no setor 

prático. Aprender a fazer faz com que o ser humano 

passe a saber lidar com situações de emprego, 

trabalho desenvolvido em equipe, desenvolvimento 

coorporativo e valores necessários para cada 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html


trabalho. Esse pilar é essencial, á que vivemos em 

sociedades assalariadas e que, frequentemente, o 

trabalho humano é trocado pelas máquinas, o que 

exige uma realização de tarefas mais intelectuais e 

mentais. (Fonte: 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-

pedagogia/pilares-educacao.html). 

Aprender a ser 

É desenvolver o pensamento crítico, 

autônomo, incitar a criatividade e elevar o 

crescimento de conhecimentos, além de ter em 

mente um sentido ético e estético perante a 

sociedade. Isto é aprender a ser. Não podemos 

negligenciar o potencial de cada indivíduo, é preciso 

contribuir para o seu total desenvolvimento, 

adquirindo ferramentas que formulam os juízos e 

valores do ser autônomo, intelectualmente. A 

diversidade de personalidades é o que gera a 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html


inovação dentro da sociedade. (Fonte: 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-

pedagogia/pilares-educacao.html). 

Aprender a viver com os outros 

Essencial à vida humana, e que, muitas vezes, se 

torna um empecilho para a convivência em uma 

sociedade interativa. É preciso então, aprender a 

compreender o próximo, desenvolver uma 

percepção, estar pronto para gerenciar crises e 

participar de projetos comuns. É necessário deixar a 

manifestação da oposição de forma violenta de lado 

e progredir a humanidade.  

Descobrir que o outro é diferente e saber encarar 

essas diversidades, faz parte da elevação 

educacional de cada um. Ir, além disso, e lidar com 

objetivos comuns no qual todos passaram a fazer 

parte de uma mesma ação, e poder conduzir este 

trabalho aceitando as diferenças individuais, é o que 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html


melhora a vida social. (Fonte: 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-

pedagogia/pilares-educacao.html). 

Comunidades de prática 

Calvo (2014) pontua esse importante elemento 

presente no ambiente virtual de aprendizagem como 

aquele colocado por Ettiénne Wenger o criador do 

conceito caracterizado por um grupo de indivíduos 

que se reúnem periodicamente, por possuírem 

um interesse comum no aprendizado e na 

aplicação do que foi aprendido, com relação a 

algum tema em particular. 

Facebook 

A rede social que dá privilégio a relacionamentos 

pessoais e troca de informações entre as pessoas 

sobre temas de interesse pessoal. É na atualidade a 

rede com maior número de participantes e que, aos 

https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html
https://www.iped.com.br/materias/educacao-e-pedagogia/pilares-educacao.html


poucos tem iniciada a sua utilização, de forma mais 

extensiva, nos processos de ensino e aprendizagem. 

Formação permanente e continuada 

É assim chamado o processo que representa um 

desafio colocado a todos os profissionais, de 

acompanhar a evolução que ocorre em todos os 

campos do conhecimento humano. O tempo de 

formação não mais se esgota com o período de 

educação formal. 

Heutagogia 

Situação que ocorre quando a aprendizagem 

independente é levada ao extremo de o aluno 

prescindir de qualquer tipo de atendimento de 

orientadores acadêmicos, para desenvolvimento de 

suas atividades de ensino e aprendizagem. 

 

 



Joio 

É assim chamada qualquer situação que possam 

corromper ou prejudicar aqueles que nela se 

encontram. É famoso o ditado que afirma que é 

preciso separar o joio do trigo, para que as coisas 

tenham continuidade normal (fonte: 

https://www.dicio.com.br/joio/).  

LinkedIn 

Rede de relacionamento profissional, na qual os 

associados trocam ideias e informações que podem 

colaborar para que pessoas arrumem colocações 

profissionais ou troquem informações importantes 

para a vida profissional de cada um. 

Nova economia 

É assim chamada a nova sociedade da informação e 

comunicação e na qual os bens imóveis são trocados 

pelo capital intelectual, posto como a mercadoria de 

https://www.dicio.com.br/joio/


maior valor. É a mudança da economia baseada na 

indústria para a economia baseada em serviços. 

Prossumidores 

Munhoz (2015) considera assim as pessoas que, ao 

mesmo tempo utilizam o conteúdo da internet para 

seu uso próprio, não importa para atender a qual 

problema e, ao mesmo tempo disponibilizam, para 

que outras pessoas acessem, conteúdo próprio, que 

pode estar colocado com ou sem a reserva de 

direitos autorais. 

Recursos educacionais abertos 

Mais conhecidos por sua sigla REA tem como 

significado a cessão de materiais para diversas 

finalidades, com liberação em diferentes níveis da 

obrigatoriedade de respeitar a reserva de direitos 

autorais. É uma corrente que, a cada dia que passa, 

tem um aumento no número de participantes. 



Sociedade da informação 

Castells (2016) pontua essa sociedade como aquela 

que sucedeu e ainda continua sucedendo uma 

sociedade industrial, com efeitos sociais intensivos e 

extensivos e que alteram a forma de vida na 

sociedade atual. 

Sociedade digital   

A sociedade em que vivemos na atualidade e que 

teve início com o desenvolvimento e evolução da 

internet, até chegar nos dias atuais a um estado da 

arte na qual a tecnologia invade praticamente as 24 

horas das pessoas que estão a ela conectadas. 

Aqueles denominados “desconectados” perdem em 

muito a sua capacidade de participar ativamente de 

seus benefícios, ainda que possam haver algumas 

atitudes politicamente incorretas prejudiciais e que 

devem ser evitadas. 

 



Sociedade do conhecimento 

Vide glossário sociedade da informação. 

UNESCO 

Unesco é a sigla para Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura. Foi fundada logo 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o 

objetivo de contribuir para a paz e segurança no 

mundo, através da educação, da ciência, da cultura e 

das comunicações. A sede da Unesco fica em Paris, 

na França, e atua em 112 países. 

A Unesco colabora para a formação de professores e 

contribui para a construção de escolas e à doação de 

equipamento necessário para o seu funcionamento, 

além de promover atividades culturais para as 

comunidades valorizarem seu patrimônio cultural 

através da preservação das entidades culturais e 

tradições, assim como a promoção dos livros e a 

leitura. 



Além do mais, a Unesco promove a livre circulação 

de ideias por meios audiovisuais, fomenta a 

liberdade de imprensa e a independência, o 

pluralismo e a diversidade dos meios de informação, 

através do Programa Internacional para a Promoção 

da Comunicação. 

Um dos principais objetivos da organização é reduzir 

o analfabetismo no mundo, e contribui para isso 

financiando a formação de professores, e criando 

escolas em regiões de refugiados. (Fonte: 

https://www.significados.com.br/unesco/).  

Zona de conforto 

Aquela na qual os profissionais dominam e tem sua 

expertise como facilitadora do desenvolvimento de 

sua ação e prática profissional. Mudanças 

tecnológicas provocam um deslocamento das 

pessoas e podem gerar, como consequência, o 

aparecimento do fator resistência, situação 

https://www.significados.com.br/unesco/


indesejada e que deve ser combatida, 

principalmente nos ambientes educacionais. 

  



6 SAIBA MAIS 

 

 

Na primeira coluna da tabela você tem o tema de 

estudo, na segunda a referência ou link de sites 

colocados na rede e na terceira coluna, o tipo de 

trabalho que deve desenvolver. A entrega desses 

trabalhos não é obrigatória, mas ela pode colaborar 

para com sua avaliação final. 

 



Tema Link Ativida
de 

Alfabetização 
tecnológica 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci
_arttext&pid=S1413-85572001000200009  

Leitura 
complement
ar 

Pilares para a educação 
do século XXI 

https://blogdonikel.wordpress.com/2014/0
5/06/os-quatro-pilares-da-educacao-
jaques-delors-fichamento/  

Leitura 
complement
ar 

Formação permanente 
e continuada 

http://www.abed.org.br/hotsite/20-
ciaed/pt/anais/pdf/333.pdf  

Leitura 
complement
ar 

Comunidades de 
prática 

http://www.ufal.edu.br/gestaodoconhecim
ento/gestao-do-
conhecimento/comunidades-de-pratica  

Leitura 
complement
ar 

Prossumidores http://portalintercom.org.br/anais/naciona
l2015/resumos/R10-2541-1.pdf  

Leitura 
complement
ar 
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7 QUESTÕES DE REVISÃO 

 

Responda as questões de propostas com escolha de 

adotar uma posição na qual tem a oportunidade de 

colocação de seu ponto de vista pessoal. 



 

 

1ª questão 

Qual em seu entendimento a tecnologia necessária 

ao professor que irá trabalhar em ambientes virtuais 

de aprendizagem? 

2ª questão 

Como você enxerga o uso das redes sociais em 

educação? 

3ª questão  

Avalie o uso da metodologia da aprendizagem 

independente nos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

 

 



4ª questão 

Qual, no seu entender, a vantagens que os 

professores tutores podem adquirir como 

prossumidores? 

5ª questão  

Analise as diferenças de relacionamento que devem 

ser adotadas pelos professores tutores para o 

tratamento com uma nova geração digital. 

  



  



8 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A instituição de ensino superior na qual você trabalha 

solicitou um serviço pontual que apresentasse razoes 

e justificativas para a implantação da metodologia 

do estudo independente e a forma como ela poderia 

ser implantada. Apresente o resultado de um estudo 

como um projeto no qual esse problema seja 

solucionado utilizando a sua ferramenta preferida de 

apresentação de projetos.  
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