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1 CONTEÚDO 

 

Este é o primeiro módulo do programa de extensão ofertado para formação do 

docente. São apresentadas noções sobre: 

- Sociedade do conhecimento; 

- Perfil do profissional do terceiro milênio; 

- Educação na sociedade contemporânea; 

- Perfil do professor do terceiro milênio; 

- Geração digital; 

- Perfil do aluno EaD. 
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2 OBJETIVO 

 

Este módulo está inserido no programa de extensão em docência digital com a 

finalidade específica de apresentar aos professores as características do 

ambiente social para o qual vai formar os seus alunos e que sugere a efetivação 

de novas atitudes e comportamentos. Esta é uma dúvida frequente para os 

professores que têm a preocupação de dar aos seus orientandos, condições de 

enfrentar a incerteza que cerca o ambiente da sociedade contemporânea, no 

qual são desenvolvidas as atividades pessoais e profissionais. A formação de 

um profissional capaz de enfrentar desafios e solucionar problemas, advindos da 

acelerada evolução dos conhecimentos tecnológicos, exige esta visão, ainda 

que em um nível macro. 
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3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Ao encerrar a participação neste módulo os participantes terão adquirido os 

conhecimentos necessários sobre: 

 As características da sociedade do conhecimento; 

 O perfil do profissional do terceiro milênio; 

 A educação na sociedade contemporânea; 

 O perfil do professor do terceiro milênio; 

 A nova geração digital; 

 O perfil do aluno EaD. 

Com os conhecimentos elencados nessa lista, os professores estarão mais bem 

preparados para enfrentamento de diversos desafios que a sociedade da 

informação e comunicação coloca para a efetivação das ações e práticas 

docentes.  
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4 A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

Olhe com atenção para as pessoas que estão em sua volta.  Se for um bom 

observador poderá perceber a perplexidade e incompreensão que muitas dessas 

pessoas demonstram. O contexto atual é consequência direta da acelerada 

evolução das tecnologias.  

A urgência nas mudanças traz consigo a emergência da produtividade como 

principal fator de medida da evolução de uma sociedade e de suas organizações. 

A alienação pode ser o resultado quando é possível observar o solapamento de 

recursos financeiros consumidos por uma corrupção galopante. Ela se mostra 

ainda mais profunda quando se observa a sobreposição do interesse do capital 

em relação a cada aspecto humanista colocado em mesas de negociação. São 

fatores que trazem um crescimento acelerado de atitudes politicamente 

incorretas que colocam em risco a segurança de pessoas, organizações sociais 

e da própria sociedade como um todo.  São aspectos que colocam em risco a 

própria sobrevivência da raça humana. 

Leitura complementar 

 

Leia o texto - Insegurança e medo no mundo contemporâneo: uma leitura de Zygmunt 

Nauman que está disponível em: 

http://gajop.org.br/justicacidada/wp-content/uploads/meodo-bauman.pdf 

Ao final da leitura coloque sua opinião sobre o tema em um pequeno texto escrito como 

introdução a um artigo de opinião. 

A instabilidade presente no contexto social é evidente. As pessoas se enxergam 

sentadas em um barril de pólvora, prestes explodir pela ação de adeptos de 

algum fundamentalismo radical, situado a milhares de quilômetros. Não é difícil 

ficar revoltado ao ver quarteirões de casas e apartamentos, destruídos por uma 

guerra totalmente sem significado. 

http://gajop.org.br/justicacidada/wp-content/uploads/meodo-bauman.pdf
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Há autores (Rifkin, 2004) que pontuam o fim dos empregos. Outros (Amabis e 

Martho, 2004) vaticinam o fim dos recursos naturais de um meio-ambiente 

exposto ao consumo desenfreado. Neste contexto, se torna dificultada a 

proposta de formar professores que tenham capacidade de raciocínio crítico.  

O desenvolvimento do raciocínio crítico é uma competência necessária para 

permitir isenção entre radicalismos (tecnofilia, tecnofobia e outros) e a adoção 

de uma linha de atuação que leve em consideração os efeitos positivos da 

afetividade e empatia, no relacionamento com alunos provenientes de uma nova 

geração digital. 

Nessa sociedade a educação ocupa um lugar de destaque e está colocado como 

desafio para o professor a adoção de comportamentos e atitudes que surgem 

pela necessidade de efetivação de novas formas de comunicação com a geração 

digital. Um professor com tais características pode apresentar alta capacidade 

de mediação (psicológica e tecnológica) em um contexto ainda em fase de 

transição da sociedade industrial para uma nova sociedade: a sociedade do 

conhecimento. 

Leitura complementar 

 

Analise o texto escrito por Antonio Carlos Brolezzi que pode ser encontrado no 

endereço: 

http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/renc/article/download/2997/2812  

Ao final da leitura coloque sua opinião sobre o tema em um pequeno texto escrito como 

introdução a um artigo de opinião.  

Castells (2008) produz junto a uma equipe de sociólogos um estudo que traz as 

principais características da sociedade que vivemos na atualidade e aponta 

como destaques: 

 Uso compartilhado de recursos; 

 Construção coletiva do conhecimento; 

http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/renc/article/download/2997/2812
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 Interação livre de limitações de espaço e tempo; 

 Valorização no direito do acesso à informação para todos; 

 Utilização extensiva das tecnologias de informação e comunicação; 

 Tratamento da educação como um bem comum e direito de todos. 

São colocações que dizem respeito, de forma direta, à ação e prática docente 

esperada pela sociedade.  Não são poucos os professores ainda resistentes a 

adotar essas características em seu discurso e prática profissional.  Essa linha 

de atuação se encaminha para o que se convencionou denominar – docência 

digital – e que é desenvolvida em ambientes enriquecidos com a tecnologia. 

Diálogo  

 

É necessário destacar que nem todas as linhas pedagógicas consideram a existência 

da docência digital. A citação do termo pode trazer presente um elevado fator 

resistência, classificando aqueles que o propõe como um adepto do tecnicismo ou da 

tecnocracia. A energia desperdiçada com tal atitude poderia ser mais bem aproveitada 

na união harmônica da pedagogia e tecnologia, que poderia trazer resultados mais 

positivos em ambientes enriquecidos com a tecnologia. 

Este antagonismo, entre pedagogia e tecnologia, perde força com a aceitação 

da penetração da tecnologia educacional nos ambientes de ensino e 

aprendizagem.  Como resultado do que foi exposto até o momento é fácil 

compreender porque muitos professores param para questionar: para que 

sociedade estou formando meus alunos?  Este é um posicionamento que revela 

a necessidade que os professores têm de lançar olhares críticos não somente 

para a sociedade subjacente, mas também para a sua ação e prática docente.  

Essa é a proposta do conjunto de extensões, componentes de um projeto mais 

amplo, denominado docência digital, do qual esse módulo é um dos 

participantes. Uma participação política mais frequente e a participação em 

movimentos sociais voltados para efetivar a proposta da “Educação Para 
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Todos 1 ” (EPT) é necessária. Somente assim será possível ter sucesso na 

economia do conhecimento que surge como consequência das mudanças 

sociais aqui analisadas. 

É possível considerar que a economia do conhecimento, também chamada de 

economia digital,  teve seu início com o surgimento da internet. São alterados 

praticamente todos os procedimentos comerciais e pessoais existentes. As 

mudancas são continuas e cada vez mais velozes. De forma consequente a ação 

do profissional de educação também está colocada sob o imperativo da 

mudança.  

Na atualidade é possível destacar na ação e prática docente as seguintes 

caracteristicas: 

 A educação em meios digitais;  

 O trabalho colaborativo e cooperativo;  

 A formação dos profissionais para que se tornem solucionadores de 

problemas;  

 A capacidade para enfrentar o imediatismo;  

 A orientação para aumento da produtividade em níveis que nem todas 

as pessoas apresentam condições de manter por muito tempo. 

A mudança dos ambientes educacionais tradicionais se coloca como única via 

para sua sobrevivência nas grandes redes sociais que, juntamente com outras 

comunidades online, surgem como novos locais de ensino e aprendizagem. 

Essas considerações sobre a economia da sociedade do conhecimento são 

necessárias para que o docente aceite o desafio de assumir um novo papel, ao 

qual ele pode não estar acostumado, o de comunicador que trabalha na 

perspectiva do coaching educacional no atendimento aos alunos sob sua 

responsabilidade. Há uma troca na orientação do estudo de conteúdos por um 

acompanhamento no processo que o aluno estabelece para aprender a aprender 

e aplicar o seu estilo de aprendizagem. As perguntas que o professor deve 

responder para si mesmo são:  

                                            
1  http://educacaosec21.org.br/objetivos-pos-2015/desafios-pos-2015/links-para-sites-e-
documentos/  

http://educacaosec21.org.br/objetivos-pos-2015/desafios-pos-2015/links-para-sites-e-documentos/
http://educacaosec21.org.br/objetivos-pos-2015/desafios-pos-2015/links-para-sites-e-documentos/
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 Quais serão as metodologias mais adequadas para educação de 

uma geração digital? 

 Quais as mudanças se apresentam como necessárias no  processo 

de ensinar e aprender desenvolvido de forma independente? 

O acompanhamento aos demais módulos do projeto de extensão em docência 

digital irão facilitar aos docentes a obtenção de respostas a essas e outras 

dúvidas sobre a ação e prática docente na sociedade e economia do 

conhecimento. 
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5 O PERFIL DO PROFISSIONAL DO TERCEIRO MILÊNIO 

Um dos principais pesquisadores a tratar do tema, a partir do início dos anos 90, 

foi Peter Ferdinand Drucker (2011). O conceito perpassa quase toda a sua 

produção literária. O termo “knowledge worker – profissional do conhecimento” 

se torna tema obrigatório nos estudos sociais, principalmente aqueles que 

envolvem o tratamento do impacto das tecnologias na vida das pessoas. Gorz 

(2004) considera que a inteligência de um novo profissional que vive na 

sociedade atual, engloba toda uma gama de capacidades.  Elas permitem que, 

a partir de um elevado volume de informações, apresentadas de forma 

organizada, o profissional do conhecimento trabalhe com uma variada 

combinação de saberes, que lhe permitem a construção de um conhecimento 

consistente. 

É na sociedade do conhecimento, tratada com maestria por Castells (2013) que 

os profissionais desenvolvem as suas atividades e têm a oportunidade de formar 

competências e habilidades diferenciadas como componentes desejadas de um 

perfil profissional altamente competitivo. Este sociólogo considera ainda que, a 

difusão da tecnologia amplifica infinitamente o poder de modificar 

comportamentos e atitudes. Assim o profissional tem renomeada sua adjetivação 

para profissional do conhecimento. Ao enxergar a evolução sob esta ótica de 

caracterizar o profissional que é ao mesmo tempo o agente o sujeito das 

transformações, se prescinde de perguntar quem gera e possui a informação e 

o conhecimento.  

Na grande rede todos se tornam consumidores e protetores ao mesmo tempo 

(prossumidores). Quando buscamos uma definição mais elaborada para o termo 

recaímos no criador das definições mais aceitas no mercado (Drucker, 2011).  O 

autor coloca este profissional como aquele que utiliza todos os seus recursos 

intelectuais, ao invés de utilizar suas capacidades físicas, para aumentar o seu 

desempenho no trabalho. 

Desta forma os trabalhadores do conhecimento têm privilégio sobre aqueles que 

não aceitam participar de processos de alfabetização tecnológica ou que, 

mesmo tendo o conhecimento necessário, não concordam em assumir o papel 
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de usuário ativo destas tecnologias. O autor considera como características 

desse profissional:   

 Aplicar suas capacidades intelectuais no desempenho de qualquer 

atividade em que esteja envolvido; 

 Utilizar recursos que por serem intelectuais são facilmente transportáveis 

o que lhes dá segurança para desenvolver seu trabalho em qualquer 

localidade; 

 Saber utilizar e vender seu conhecimento para exercerem seu trabalho; 

 Desenvolver suas atividades como empreendedores, independentemente 

de serem autônomos ou desenvolverem seus trabalhos para terceiros; 

 Apresentar alto valor agregado ao que fazem para solucionar problemas, 

alguns dos quais nunca foram antes vivenciados, o que identifica elevado 

grau de criatividade; 

 Desconstruir dentro do possível e da tecnologia existente os mais 

variados tipos de trabalhos manuais, sendo causadores com suas 

soluções do surgimento de novas profissões e descontinuidade de outras; 

 Apresentar capacidade de combinação de diferentes competências 

responsáveis por seu alto valor no mercado; 

 Desenvolver diversos processos de formação permanente e continuada, 

o que os mantêm na vanguarda, com relação aos trabalhadores que 

desenvolvem trabalhos manuais. 

Pesquisa  

 

Interrompa a sequência de seu estudo para desenvolver uma pesquisa sobre o termo 

profissional do conhecimento, com o propósito de montar um referencial teórico sobre 

este importante tema. Relacione os endereços localizados e os registre em sua 

biblioteca virtual. 

É possível, ainda, destacar os estudos desenvolvidos por Bernardo Toro (1999), 

que foi vice-presidente da “fundación social de relaciones externas da Colômbia”.  
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Ele monta uma lista que pode ajudar os profissionais do conhecimento ou 

profissionais do terceiro milênio a conhecer o que deles é esperado: 

 Saber ler e escrever com desenvoltura, de modo a poder participar ativa 

e produtivamente da vida social; 

 Apresentar a capacidade de fazer cálculos e resolver problemas 

(aprendizagem baseada em problemas), utilizando-a nas necessidades 

do trabalho e da vida diária; 

 Ter a capacidade de analisar, sintetizar, e interpretar dados e fatos, de 

modo a poder expressar seus pensamentos oralmente ou por escrito; 

 Ter a capacidade de compreender e atuar em seu contexto social com o 

direito de receber informação e formação que lhe permita atuar como 

cidadão; 

 Receber criticamente os meios de comunicação sem se deixar manipular 

como consumidor e como cidadão; 

 Apresentar a capacidade de acessar e utilizar, da melhor forma, a 

informação acumulada e saber localizar dados, pessoas, experiências e, 

principalmente, como utilizar estas informações para resolver problemas; 

 Ter a capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo, como saberes 

estratégicos para produtividade e democratização do conhecimento.  

Cuellar (1997) trabalha na mesma perspectiva, mas com destaque ao aspecto 

social.  Esse autor considera que o desenvolvimento divorciado de seu contexto 

humano e cultural, não é mais do que um crescimento sem alma. O sociólogo 

coloca o modelo social atual como responsável por números assustadores 

apresentados em pesquisas sobre o comportamento social. É possível contar no 

mundo atual mais de um bilhão de pessoas pobres que estão à margem do 

processo de mundialização cultural.  

A formação de profissionais conscientes e com habilidades, mas também com 

princípios éticos voltados para a cidadania, nos permitirão criar condições de 

combate à inflação, desemprego em massa, crescimento da pobreza, alienação 

e aumento da violência. O relatório conclama ao desenvolvimento da 

criatividade, que permita responder à transformação do planeta de um mundo 

finito de certezas em um mundo infinito de indagações e dúvidas. Outra área de 

trabalho intenso refere-se àquela que trata do respeito a identidades culturais, 
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envolvendo o olhar ao outro e a maior participação dos indivíduos em seu 

entorno social. A empatia se destaca como qualidade desejada nas lideranças. 

O que foi apresentado é um perfil diferenciado que se exige do profissional do 

terceiro milênio, entre os quais se encontram os professores, como participantes 

deste contexto social e nele imersos. Deles são exigidas as mesmas habilidades, 

para que possam continuar sua atuação como formadores de cidadãos. Mas a 

eles, em seu trabalho profissional, novas responsabilidades são propostas, 

desenhando-se um novo perfil que os capacite para a atuação em cursos a 

distância (o assunto será tratado em um próximo módulo do projeto docência 

digital).  
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6 A EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Analisar como a educação ocorre na sociedade contemporanea equivale a tomar 

parte em um processo de interrogação que questiona: qual o papel das 

atividades de ensino e aprendizagem na sociedade atual? É preciso 

compreender e aceitar as novidades consideradas pós-modernas responsáveis 

pela colocação de diversos desafios para as instituicoes de ensino e para os 

professores. Há uma relação direta entre as instituições de ensino e todas as 

demais forças sociais, culturais e econômicas e os agentes educacionais que 

deve ser conhecida, compreendida e aceita.  

Nesse ponto os professores são a força de trabalho maior, dentro do sistema 

educacional como um todo. Essa relação é interdisciplinar. Em uma sociedade 

aberta e transparente como nenhuma antes o foi o trabalho dos professores e 

das instituições de ensino, ganha contorno conhecido por todos e por isso 

mesmo, aumentam as exigências sobre a forma como tanto as instituições de 

ensino, quanto os professores se relacionam com o contexto social. 

Com essa visão ganha mais força e presença o conceito da importância da 

educação para a sociedade, agora interligada por uma teia de tecnologias 

envolventes. A demanda por educação na sociedade do conhecimento ganha 

novos contornos e cresce de forma exponencial. 

Reflexão 

 

Interrompa por alguns momentos o fluxo de leitura e reflita sobre as colocações 

efetivadas até o momento e ressalte a sua opinião sobre a importância da 

educação na sociedade do conhecimento.  

Trazendo para mais próximo da realidade acadêmica na qual desenvolvemos 

nosso trabalho, é preciso desenvolver a interrogação e exploração de como se 

efetivam as atividades de ensino e aprendizagem no contexto dessa sociedade 

pós-moderna. Isso é necessário por estarmos exatamente vivendo um tempo de 
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abertura. Caem por terra o patriarcado e diversas outras formas autoritárias. A 

sociedade vive em uma crise de poder e busca sua identidade em um contexto 

no qual a falta de ética se reafirma como uma atitude comum, mas que não é 

mais aceita. 

É necessário aceitar essa realidade e desenvolver uma crítica cultural quanto ao 

que acontece com a instituição de ensino, principalmente as que tratam da 

educação superior, com relação ao jogo emergente de diferentes condições 

econômicas, sociais e culturais que caracterizam a sociedade do conhecimento. 

Mudam tanto a lógica como o comportamento dos educadores e dos educandos, 

considerando que a mesma crise de poder se instala nas escolas.  

A instituição de ensino deixa de ser o único local no qual as pessoas podem 

aprender e os professores perdem a aura de detentores universais do 

conhecimento. Os relacionamentos de poder, comuns no meio, são deixados de 

lado. Assim muda também a natureza da instrução e as condições nas quais ela 

sempre foi efetivada.  A perspectiva de uma educação jesuítica não mais 

encontra lugar no contexto social atual. As mudanças na educação refletem  as 

profundas mudanças tecnológicas e políticas profundas e ela se manifesta em 

atuação diferenciada das instituições de ensino, dos professores e dos alunos.  

Esses últimos, nascidos sob égide da tecnologia da informação e comunicação, 

formam uma nova geração digital que com suas exigências de novas formas de 

comunicação aprofundam ainda mais as mudanças no contexto educacional. 

Diálogo 

  

Considere desenvolver trabalhos paralelos, na forma de ensaio acadêmico2, nos quais 

particularize os estudos sobre a educação na sociedade contemporânea. Centre o foco 

nas novas formas de relacionamento entre os agentes educacionais: alunos, 

                                            
2 Nascimento (2014) considera um ensaio acadêmico como um gênero textual que tem como 
objetivo discutir determinado tema. Ele consiste na exposição das ideias e pontos de vista do 
autor sobre determinado tema, com base em pesquisa referencial – ou seja, no que outras 
pessoas também dizem sobre aquilo – e conclusão. 



17 
 

professores e instituições de ensino. Investigue a partir daí os comportamentos mais 

recomendados para cada um desses agentes.  

A evolução tecnológica tornou possível que as atividades educionais possam ser 

desenvolvidas a qualquer hora e em qualquer lugar (mobilidade) trazendo a 

perspectiva da ubiquidade mais próxima.  Essa descentralização facilita novas 

formas de organização das atividades de ensino e aprendizagem. O 

multiculturalismo assume importância e as atividades de ensino e aprendizagem 

ganham maior globalização.  

Em consequência é trazido para o interior das instituições de ensino uma maior 

ênfase na educação aberta, anteriormente aceita com restrições. A educação se 

transforma em um produto e os estudantes em consumidores. Passa a contar o 

estilo de vida, o gosto, a cultura, como fatores influentes no comportamento das 

instituiçoes de ensino e dos professores. O capital desvia seu interesse para a 

formação de grandes salas de aula, com alunos em praticamente todos os 

países, formando salas de aula com dois, três, seis mil ou mais alunos. A luta 

contra o decréscimo da qualidade educacional se faz presente. 

Dessa soma de fatos emerge uma nova cultura educacional sem paralelo em 

nenhuma das gerações que nos antecederam. A democratização do processo 

educacional atinge níveis não imaginados poucos anos atrás. As atividades de 

ensino e aprendizagem são mediadas pela tecnologia emergente em tempos de 

pós-modernismo. As mudanças ocorrem de forma imediata e muitas delas ainda 

não são compreendidas de forma clara e modificam nosso comportamento de 

forma significativa. 

São trazidos para o interior da atividade de ensino e aprendizagem conteúdos 

não incluídos nos currículos tradicionais que também estão sob observação e 

luta na tentativa de ainda se valer de parâmetros curriculares estáticos. A quebra 

do currículo seriado já se encontra em andamento em algumas situações, mas 

se espera que, em breve, a escolha do currículo, dos conteúdos e da forma de 

desenvolver a atividade de aprendizagem seja uma prerrogativa do aluno 

(ensino e aprendizagem adaptativos). Parece voltar a ser considerado um 

conceito proveniente da Grécia Antiga, o que confronta com as mudanças de 

paradigma: a Paideia. Ela tem uma proposta clara de formar um cidadão perfeito 
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e completo e capaz de, ao mesmo tempo, ser liderado e liderar (aproximação ao 

conceito de prossumidor) e desempenhar um papel proficiente no contexto social 

no qual desenvolve as suas atividades sociais e profissionais. Assim, apesar dos 

desafios e do medo de virmos a nos tornarmos uma sociedade sem escolas 

(Iilich, 1985), é possível que ela venha a ressurgir das cinzas como uma fenix 

reafirmando a sua importância no contexto social. 

Reflexão 

  

Desenvolva uma reflexão sobre o último parágrafo que coloca a possibilidade do fim da 

escola em contraposição a seu ressurgimento, quando ela passa a ser considerada 

como um elemento agregador capaz de superar uma descentralização desenfreada que 

leve a sociedade a perder o controle sobre o que aprende e como aprende.  

Assim, é importante aceitar um dos paradigmas atuais nos ambientes 

educacionais, contra o qual ainda lutam professores e gestores mais 

conservadores, relutantes em aceitar que a educação é, na realidade, a reflexão 

dos caminhos de uma cultura e de uma sociedade diferenciada de todas as que 

a antecederam. 
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7 O PERFIL DO PROFESSOR DO TERCEIRO MILÊNIO 

Os estudos sobre o professor do terceiro milênio desembocam nas expectativas 

que a sociedade tem sobre um perfil profissional diferenciado. É preciso 

compreender o erro cometido quando isso acontece somente atendendo um 

ponto de vista estritamente didático e pedagógico, ele precisa também ser visto 

como um profissional que atua em um contexto social complexo e já discutido 

em capítulos anteriores. Esse novo perfil inclui, para além de sua educação 

formal, conhecimentos sobre o viés tecnológico presente na sociedade do 

conhecimento.  

Conhecimentos psicológicos acabam por se afirmar como necessários, 

principalmente quando se considera a necessidade da inclusão da inteligência 

emocional no contexto, para o tratamento de conflitos comuns em trabalhos em 

grupo e inclusão das redes sociais no processo educacional. Ainda que por 

iniciativa própria, para o que muitos professores não têm recursos financeiros, o 

professor do terceiro milênio deve ter, da mesma forma que o profissional do 

conhecimento, uma proposta claramente definida para desenvolver processos 

de formação permanente e continuada. 

A profissionalização dos professores é inadiável, não somente para que eles 

recuperem o amor próprio perdido, mas também para que seu trabalho seja 

reconhecido como de importância impar no contexto social atual, onde a 

demanda educacional cresce de forma exponencial. Muitas vezes temos que nos 

valer de uma visão mais poética, como aquela colocada por Alves (2015) que 

enxerga os professores como os habitantes de um mundo em que o que vale é 

a relação que os liga aos alunos e o carinho que a eles dispensa. 

O comportamento docente no contexto da sociedade contemporânea é visto por 

Libâneo (2013) de uma forma que consideramos ser um chamado de certa 

urgência. O autor aponta para um perfil docente que: 
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 Reconheça que os tempos atuais são um tempo de reavaliação do papel 

dos professores frente às exigências técnicas e tecnológicas postas por 

uma sociedade comunicacional, informática e globalizada; 

 Aceite que vive um novo tempo e que de forma consequente exige um 

novo professor, capaz de adequar a sua didática às novas realidades da 

sociedade, do conhecimento, do perfil dos alunos; 

 Aceite que vive em uma sociedade que apresenta uma grande 

diversidade de universos culturais, tornados de conhecimento comum 

devido à evolução dos meios de comunicação; 

 Apresente uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a 

aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades 

comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar os meios 

de comunicação e articular as aulas com as mídias e multimídias.  

Diálogo 

 

Faça um comparativo com as competências e habilidades estabelecidas para o 

profissional do terceiro milênio (visto em capítulo anterior), como forma de observar 

semelhanças e diferenças. Para encerrar o trabalho anote suas considerações 

colocando comentários sobre as diferenças possíveis.  

 

É possível destacar alguns pontos nos quais devem se basear as novas atitudes 

docentes: 

 Assumir o ensino como mediação: aprendizagem ativa do aluno com a 

mediação pedagógica do professor; 

 Modificar a ideia de uma escola e de uma prática pluridisciplinar para uma 

escola e uma prática interdisciplinar; 

 Conhecer estratégias do ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender; 
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 Persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva 

crítica dos conteúdos, a se habituarem a aprender as realidades 

enfocadas nos conteúdos escolares de forma crítico-reflexiva; 

 Assumir o trabalho de sala de aula como um processo comunicacional e 

desenvolver a capacidade comunicativa; 

 Reconhecer o impacto das novas tecnologias da comunicação e 

informação na sala de aula (televisão, vídeo, jogos, computador, internet, 

DVD, etc.); 

 Atender a diversidade cultural e respeitar as diferenças no contexto da 

escola e da sala de aula; 

 Investir na atualização científica, técnica e cultural, como ingredientes do 

processo de formação permanente e continuada; 

 Integrar no exercício da docência, a dimensão afetiva; 

 Desenvolver comportamento ético e saber orientar os alunos em valores 

e atitudes em relação à vida, ao ambiente, às relações humanas, a si 

próprios. 

(Fonte: Adaptado de Libâneo 2013). 

Libâneo completa, em outro ponto, a necessidade da leitura pedagógica dos 

meios de comunicação, no qual exercita sobre a quebra do fator resistência dos 

educadores, delegando às razões culturais, políticas e sociais, grande parte da 

motivação deste fator, estranho no corpo docente de muitas instituições de 

ensino. A motivação maior dessa pesquisa mostra-se de acordo com a opinião 

de Giroux (1997) quando considera ser necessária uma contribuição do 

conhecimento de educadores pesquisadores, para a cultura pública de muitos 

professores que mostram diariamente em suas salas de aula a coragem, a 

dignidade e a visão necessária para fazer diferença na vida de seus alunos. O 

autor considera que, os movimentos de reforma atuais apresentam aos 

professores, tanto uma ameaça, quanto um desafio que parecem sem 

precedentes dentro da história da humanidade. 
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Apesar de incorretas, tem sequência as tentativas de tentar transformá-los em 

técnicos de alto nível, cumprindo ditames e objetivos decididos por especialistas, 

um tanto afastados da realidade cotidiana da vida em sala de aula.  Giroux ainda 

leva em conta, ser necessário o desenvolvimento crescente de ideologias 

instrumentais, que enfatizam uma abordagem tecnocrática para a preparação de 

professores e sua atuação nas salas de aula.  O autor aponta para argumentos 

de John Dewey (Dewey in Giroux, 1997) de que, os programas de treinamento 

de professores que enfatizam somente o conhecimento técnico, prestam um 

desserviço, tanto à natureza do ensino, quanto a seus estudantes.  

A sugestão de considerar professores como intelectuais transformadores, 

significa encarar o docente como profissional reflexivo, e não simplesmente 

como “operadores profissionalmente preparados para efetivamente atingirem 

quaisquer metas a eles apresentadas. O autor considera que os intelectuais 

transformadores precisam desenvolver um discurso que una a linguagem da 

crítica e a linguagem da possibilidade, de forma que os educadores sociais 

reconheçam que podem promover mudanças, devendo manifestar-se contra 

injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora dos ambientes 

educacionais. Suas novas competências passam por uma formação reflexiva do 

professor, que pesquisa e reflete sobre sua prática, como colocado por Alves e 

Nova (2013), quando consideram que os profissionais da educação terão de 

desenvolver experiências em quatro grandes áreas: 

 Cultura Técnica, que significa um domínio mínimo das técnicas ligadas ao 

audiovisual e à informática. 

 Competências de comunicação aprendendo a trabalhar em equipes onde 

a comunicação interpessoal é importante. 

 Capacidade de trabalhar com método, sistematizando e formalizando 

procedimentos e métodos necessários ao trabalho em equipe e para 

alcançar os objetivos de qualidade e de produtividade. 

 Capacidade de capitalizar, traduzir seus saberes e experiências de modo 

que outros possam aproveita-los e, em retorno, saber aproveitar e 

adequar às suas necessidades o saber dos outros formadores. 
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O desenho do perfil ideal pode ser montado a partir das colocações dos 

parágrafos anteriores desse capítulo de forma a representar as expectativas que 

a sociedade tem para esse profissional diferenciado dos demais pelo alcance de 

seu poder de formação de opiniões e exemplo para seus alunos. 
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8 A NOVA GERAÇÃO DIGITAL 

Em diversos pontos nos capítulos anteriores o termo foi citado de forma 

passageira devido merecer um tratamento diferenciado, em um capítulo 

particular, como estamos fazendo. Essa nova geração é resultado de uma 

caminhada que para elas, se iniciou em um mundo sob a égide das tecnologias. 

São eles os nascidos próximos ao final dos anos noventa, quando a virada do 

século viria a ocorrer.  

A partir de onde iniciamos a caminhada, é possivel observar o nível radical das 

mudanças que aconteceram. A escola de hoje não é mais a mesma escola que 

frequentamos. A velocidade com que a evolução tecnológica se processa 

permite considerar que, quando os participantes dessa geração, atingirem o 

tempo de vida que hoje temos certamente a escola, se ainda persistir e existir, 

terá uma visão completamente diferente. O bombardeio digital é algo que chega 

a impressionar os menos avisados e que muda a paisagem social com 

implicações profundas para a educação atual e para a educação do futuro. 

Na atualidade, a preocupação de muitos docentes é descobrir as preferências 

de aprendizagem e como atender às novas formas de comunicação que essa 

geração exige. O que é possivel observar é a convergência de uma conclusão: 

a geração digital não mais aceita as práticas tradicionais de ensino e 

aprendizagem e formas de avaliação distorcidas como as atuais. O 

conhecimento como a geração digital aprende passa a representar um severo 

desafio de que as suposições que se fazem devem ser radicalmente alteradas.  

Tudo o que se ensina de acordo com a cartilha, com os currículos previstos 

parece estar fora do contexto no qual a geração atual vive. Suas exigências 

colocam uma visão diferente do professor, o levando a atuar como treinadores, 

como psicólogos, como assistentes sociais, como terapeutas, como 

participantes de uma atividade corpo-a-corpo, similar aquela que é desenvolvida 

no coaching executivo, que está em vias de ser apropriado pela academia como 

coaching educacional. 
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Exercício  

 

Desenvolva um exercício que consiste no levantamento de artigos sobre a geração 

digital. Reúna um número que considere suficiente para montar uma pequena sinopse 

sobre os mesmos na qual relacione as dificuldades de relacionamento entre a geração 

atual e os professores.  

 Conhecer essa nova espécie de estudante é o maior desafio colocado para os 

professores.  Como educar em instituições de ensino que não estão preparados 

para recebê-los? Como obter sucesso com professores que não foram 

preparados para o enfrentamento das situações que são comuns para a 

geração digital e que representam obstáculos quase intransponíveis para 

alguns deles, principalmente no que diz respeito a aspectos psicológicos? 

O bombardeio digital dá para jovens e crianças uma grande agilidade mental, 

mas em contraposição, a exigência dessa agilidade faz com que eles 

abandonem um caminho percorrido, na primeira dificuldade encontrada, ainda 

que estejam próximos de uma solução.  É uma geração que parece não estar 

preparada para “pensar”.  O pensamento crítico é ignorado. Se, ao apertar um 

botão, a solução não aparecer, elas trocam de caminho no minuto seguinte.  

O fato de tudo estar no computador leva muitos jovens e crianças a perderem a 

capacidade de memória de longo prazo, por considerarem que tudo está na 

internet. Prensky (2016) chama essa nova geração, de forma alternativa ao 

termo geração digital, como a geração dos nativos digitais. O autor considera 

que ela desenvolveu um cérebro cultural totalmente diferenciado por ter sido 

tocado pela cultura digital. Suas conexões neurológicas não são as mesmas das 

gerações que as antecederam. Para essa geração tudo parece estar 

hiperlinkado. O processamento de informações é desenvolvido de forma paralela 

e simultânea.  
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É um contexto que favorece a aprendizagem ubíqua, com processamento de 

informações de diferentes lugares e com a pessoa desenvolvendo outras tarefas 

de modo simultâneo. Suposições existentes sobre o comportamento do cérebro 

se mostram incorretas quando o trabalho ou estudo de um nativo digital é 

colocado como foco de observação.  Novas descobertas colocam o cérebro 

como algo maleável e capaz de adaptabilidade acima do que era considerada 

como situação normal. 

A inteligência artificial ganha fôlego e parece abandonar definitivamente o campo 

teórico para fazer parte das pranchetas de pesquisas, com apresentação de 

resultados inesperados. O psiquiatra canadense Norman Doidge (Doidge, 2016) 

trabalha sobre esses processos e considera uma nova área de estudos 

denominada neuroplasticidade, que postula uma reestruturação contínua do 

cérebro, com os neurônios se reajustando a novas conexões. Uma das formas 

de observar esse fenômeno em ação é ficar em observação com foco em uma 

criança que desenvolve um jogo, a capacidade de adaptação a novas situações 

que ela desenvolve representa o fenômeno.  

Atualmente os jogos de computador se desenvolvem na arena digital, 

desenvolvidos em domínios colocados na grande rede, congregando diversos 

jogadores de localidades distantes entre si. Aqui é possível confirmar a 

observação de Doidge quando ele afirma que se torne cada vez mais comum 

para os jovens e crianças desenvolver jogos diversas horas por dia e durante 

sete dias por semana, deixando os pais sem ação e confusos sobre o que fazer. 

É a mesma confusão na qual são colocados os professores que, com seus 

métodos tradicionais, não mais conseguem se aproximar dessa nova geração. 

As estatísticas das “façanhas” que os pequenos conseguem quando em frete 

aos pequenos jogos online, desenvolvidos no ambiente virtual, podem ser 

impressionantes. Prensky considera que essa nova geração ganha capacidade 

visual e velocidade de resposta que impressionam e estão contra qualquer 

prognóstico efetuado no início de algum processo de observação. Norman 

Doidge faz uma afirmativa que não é mais contestável e que nos afirma que o 

cérebro processa informações visuais 60.000 vezes mais rapidamente do que o 

faz com a leitura de textos.  
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Fica fácil imaginar porque esses jovens e crianças tem uma enorme dificuldade 

em entrar em ambientes de salas de aula tradicionais.  Essa nova geração pode 

ser considerada e também chamada “geração multimídia” que não mais se 

contenta com a leitura dos textos. Prensky alerta os professores que os efeitos 

do bombardeio digital nos jovens e crianças os torna “discípulos visuais” 

conectados pela hipermídia e sabendo percorrer intrínsecos e complexos 

labirintos colocados na grande rede. Não saber até onde a atividade os irá levar 

parece atuar como mais um atrativo. 

Diálogo  

 

Se você já participou de sessões de jogos online ou acompanhou jovens em ação, faça 

um pequeno relato de suas observações. Caso não tenha feito fica a sugestão da 

importância de compreender os novos conceitos colocados nos parágrafos anteriores e 

que caracterizam essa nova geração digital.  

O que deve ficar explícito para os professores ou qualquer pessoa envolvida com 

atividades educacionais para as novas gerações é que ela pensa e processa 

informações de forma diferente do que as gerações anteriores o faziam.  É 

possível anotar como uma medida acertada oferecer para os discípulos digitais 

a informação em múltiplos meios, de forma rápida, com abandono da técnica de 

um lançamento lento da informação e limitação das fontes de consulta. Para 

essa nova geração, seguir roteiros previamente estabelecidos sem que lhe seja 

dada a oportunidade de assumir o “comando” da atividade de aprendizagem é o 

melhor caminho para a evasão ou para manutenção do aluno como receptor 

passivo de informações, sem desenvolver aprendizagem de forma ativa e 

recompensadora. 

Assim como você pode estar deslocado em um ambiente no qual as luzes e 

jogos parecem deixar todos tontos, o discipulo digital sente a mesma sensação 

quando entra nos ambientes das salas de aula tradicionais. Adotar a mecânica 

dos jogos (processos de gamificação) pode vir a ser uma forma de recuperar a 
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motivação, interesse e participação dessa nova geração nas propostas 

educacionais de cada professor em particular. Processamento paralelo e 

processamento de diversas funções ao mesmo tempo, como sugerido por 

Doidge, pode a proposta de uma caminhada inserida no recurso a ser seguido 

pelas novas gerações.  O que se observa é a dificuldade que os professores têm 

em abandonar o monoprocessamento, desenvolvendo uma coisa de cada vez. 

Viver próximo a essa nova geração, saber o que ela gosta, saber como prefere 

que as coisas sejam apresentadas e saber ouvir, formam um conjunto de 

atitudes que podem trazer para mais próximo os discípulos digitais. 
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9 O PERFIL DO ALUNO EAD 

A navegação pelos portais educacionais e a consulta a questionários de 

avaliação diagnóstica, que levanta as condições sociais dos alunos permitem a 

inferencia de um perfil que seja válido tanto para a geração digital, quando para 

os imigrantes digitais, tarefa nada fácil. Ao final desse capítulo você pode 

comparar o que estudou com o que foi colocado para a geração digital, no 

capítulo imediatamente anterior a esse, exercício que pode ajudar a balancear 

atitudes e comportamentos do professor digital. Você conheceu o que se espera 

do profissional do terceiro milênio, da mesma forma conheceu o que se espera 

do professor do terceiro milênio.  

É importante conhecer o perfil do aluno EaD, considerando que essa modalidade 

cresce de forma exponencial e que, a educação híbrida (b-learning) poderá vir a 

ser a forma de educação em um futuro que já se mostra presente em algumas 

salas de aula disruptivas. É importante que não se adote a perspectiva da 

autoaprendizagem ou aprendizagem independente como uma proposta para que 

o aluno “aprenda sozinho”.  O resultado imediato será a evasão desse aluno. A 

perspectiva do “fantasma da solidão” pode vencer e colocar em risco as 

intenções que o aluno apresenta ao escolher o ensino a distância como 

modalidade educacional para desenvolver seu processo de educação formal. 

O aluno que procura a EAD nos ambientes enriquecidos com a tecnologia seja 

para desenvolver um processo de formação permanente e continuada ou 

desenvolver o processo de educação formal apresenta características 

particulares. De uma forma geral é possível afirmar que o aluno que procura o 

ensino a distância apresenta as seguintes características:  

 São pessoas jovens ou adultas que estão em uma faixa etária 

média de 30 anos; 

 Geralmente são pessoas casadas; 

 Apresentam uma colocação definida no mercado de trabalho, 

mesmo as que desenvolvem o processo de educação formal; 
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 Abrem mão da convivência diária com turmas de uma instituição 

de ensino por problemas financeiros ou outras impossibilidades 

para retornar aos bancos escolares; 

 Levam o fator financeiro como o principal aspecto para que 

escolham esta modalidade de ensino e aprendizagem; 

 Muitos deles são pessoas que não conseguiram ingressar em um 

curso superior logo após o término de seu ensino regular nos níveis 

menores de educação; 

 Receiam uma rotina solitária de estudo devido às características 

anteriores de sua formação na forma de ensino assistencialista, 

mas esperam conseguir trabalhar com a mediação tecnológica; 

 Muitos necessitam de cursos de reciclagem, não somente em 

conhecimentos anteriores, que deveriam ter sido aprendidos 

(matemática e português), mas também de um nivelamento na 

utilização da tecnologia da informação; 

 Consideram a flexibilidade de horário, e uma menor carga horária 

presencial, como os fatores determinantes para a escolha da 

modalidade; 

 Apresentam características de serem pessoas motivadas e 

organizadas, mas que podem perder o entusiasmo inicial, se não 

tiverem um acompanhamento adequado; 

 Em geral, a motivação citada pode ser estabelecida por estarem, 

essas pessoas, tendo a última oportunidade de conseguir uma 

formação acadêmica que, pelos mais diversos motivos 

(financeiros, pessoais, legais, etc.) não puderam cumprir sua 

formação na época mais indicada (logo após a sua formação nas 

séries inferiores); 

 Em percentual variável, estes alunos não desenvolvem uma 

escolha baseada na análise de sua capacidade em desenvolver o 

estudo no ambiente online, o que faz com que aconteça elevada 

taxa de evasão durante a efetivação do curso; 

 Algumas pessoas, optam pela modalidade por não terem 

alternativa próxima de suas casas para completar os estudos, mas 
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que podem frequentar polos presenciais descentralizados que se 

localizam em sua cidade ou em localidades próximas; 

 Os que permanecem, demonstram elevada capacidade de 

autogerenciamento de suas atividades. 

(Fonte: Observação das matrículas efetuadas no centro e de 

entrevista com alunos para levantamento de perfil social e 

econômico em atividades de avaliação diagnóstica). 

Exercício 

 

Questione a lista apresentada acima se tiver alguma discordância com relação ao que 

foi colocado e, também, se considerar que há alguma lacuna a preencher. Justifique 

suas colocações apoiado em referencial teórico consistente. 

Saber o que o aluno pensa e trabalhar sobre as suas dificuldades é uma de suas 

principais responsabilidades. O aluno que vai estudar em EAD, na perspectiva 

de estudar sozinho, acaba por se tornar diferente do aluno que estuda nos 

ambientes presenciais, inicialmente pela utilização da mediação tecnológica e 

de uma utilização extensiva da tecnologia educacional em seus estudos. As 

necessidades podem ser vistas por diferentes ângulos, posição que vamos 

adotar neste estudo.  Inicialmente vamos focar questões de aparato tecnológico 

que o aluno deve ter e os conhecimentos desejáveis: 

 Acesso à rede mundial de comunicações, seja ela efetuada a partir 

de sua casa, de seu local de trabalho ou de algum polo presencial; 

 Assistir as aulas na forma da presença conectada, se escolher o 

modelo d-learning, ou ter equipamento capaz de acessar as 

tecnologias utilizadas para oferta de cursos em outros modelos, 

normalmente tecnologias de ponta (e-learning, m-learning); 

 Um conhecimento básico sobre navegação na rede mundial de 

comunicações para poder aprender pela pesquisa. 
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Em termos de competências e habilidades pessoais: 

 Apresentar habilidades para desenvolver a aprendizagem 

independente; 

 Estar motivado para ser um aluno que vai desenvolver suas 

atividades de forma autodirigida; 

 Estar confiante no sucesso de sua iniciativa, principalmente se ela 

for sua primeira experiência com o estudo nos ambientes virtuais; 

 Ter capacidade expandida, para efetivar um gerenciamento de 

tempo eficaz, sem o qual o sucesso em EAD torna-se mais 

dificultado (gerenciamento de tempo); 

 Ser capaz de definir metas e seguir as estratégias que estabeleceu 

para atingir os seus objetivos; 

 Ser capaz de desenvolver um processo de comunicação 

multidirecional de forma intensiva. 

Exercício 

 

Questione a lista apresentada acima se tiver alguma discordância com relação 

ao que foi colocado e, também, se considerar que há alguma lacuna a preencher. 

Justifique suas colocações apoiado em referencial teórico consistente. 

Você deve tomar os seguintes cuidados com relação aos erros mais comuns que 

os alunos cometem ao escolher a EAD, conforme relatam quando solicitam o 

cancelamento de suas matrículas: 

 Tomar cuidado ao escolher a instituição de ensino mais indicada; 

 Evitar aquelas que estão distantes de sua localidade física; 

 Evitar aquelas que não tem acreditação no mercado por 

oferecerem cursos sem autorização ou reconhecimento; 
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 Evitar adiar atividades para um momento seguinte. Quando elas 

começam a se acumular e o aluno começa a ser cobrado em suas 

responsabilidades, a evasão é a saída mais comum; 

 Deixar de comunicar-se com os colegas de turma, com os 

professores e com os tutores seguindo as suas recomendações. 

Você poderá ser rejeitado por seu grupo, ou ser mal avaliado pelos 

seus tutores, não em relação ao conhecimento adquirido, mas por 

apresentar dificuldades de comunicação interpessoal; 

 Assumir compromissos financeiros que não vai conseguir pagar. 

As instituições de ensino, apesar da legislação contrária, começam 

a encontrar alternativas para recusar a matrícula de alunos que são 

maus pagadores; 

 Ignorar os cursos de nivelamento, os tutoriais e os cursos de 

formação para utilização da mediação tecnológica e dos recursos 

tecnológicos. Nestes casos, o aluno não consegue mais 

acompanhar o curso, sendo a evasão a saída mais comum; 

 Não desenvolvimento das atividades supervisionadas, das 

atividades pedagógicas online, aprendizagem independente ou 

atividades em grupo desenvolvidas no ambiente virtual; 

 Não atualizar seus recursos tecnológicos, o que pode impedir a 

continuidade do curso. 

É comum que o aluno que se matricula em cursos ofertados na modalidade EAD 

não se pergunte a si próprio se está fazendo a coisa mais certa. Antes de efetivar 

a sua matrícula cada um deveria questionar: 

 A educação a distância com as suas características e os problemas 

que podem ocorrer é realmente a escolha certa como modalidade 

de ensino e aprendizagem de modo a atender minhas 

necessidades e desejos? 

 Será que tenho condições de prescindir do acompanhamento de 

professores, na tentativa de desenvolver a aprendizagem 

independente? 
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 Será que tenho condições de manter um comportamento 

satisfatoriamente uniforme, que possibilite escolher uma rotina de 

desenvolvimento dos estudos (navegação, atividades 

independentes, atividades em grupo, etc.) sem prejudicar minhas 

atividades pessoais e profissionais? 

 Tenho as necessidades de leitura e escrita que serão necessárias, 

frente ao elevado volume de informação que terei que acessar e o 

processo de comunicação escrita que terei que desenvolver com 

os demais alunos? 

 Será que minhas capacidades de pertinência e concentração são 

fortes o suficiente para manter a motivação e o interesse pelo 

desenvolvimento dos estudos no ambiente online? 

A resposta negativa a qualquer destas perguntas não é um bom indicativo para 

que o aluno escolha um curso na modalidade da educação a distância.  Como o 

tutor pode atuar e em que ocasião junto ao aluno, ele deve ter esse 

comportamento como forma de oferecer orientações sem ser brusco e assustar 

o aluno. Se possível, esta atividade deve ser efetivada em tempo de avaliação 

diagnóstica, o que dificilmente acontece, pois o que interessa mais para as 

instituições de ensino é o aluno matriculado, pois isto representa a possibilidade 

de manutenção do ponto de equilíbrio financeiro do curso. O problema é que 

com processos de evasão elevados, esta proposição pode cair por terra. 

Os professores tutores são as pessoas mais indicadas para ajudar o aluno a 

desenvolver este tipo de avaliação pessoal por que será a pessoa mais próxima 

do aluno durante o desenvolvimento de suas tarefas. Fazer ou não fazer este 

papel de advogado do diabo, ainda que possa contrariar recomendações de 

retenção do aluno a qualquer custo, vai depender de aspectos éticos no perfil 

profissional de cada professor responsável pelo acompanhamento ao aluno. 

Professores e tutores devem estar atentos para a ocorrência destas situações. 

É quase inevitável a evasão do aluno que comete um ou mais dos erros 

relatados.  Esta é uma posição do próprio aluno ao justificar a sua evasão, nas 

entrevistas propostas para que possa ser tentada uma correção de rumo na 

atividade de ensino e aprendizagem. 
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