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APRESENTAÇÃO 

 

Prezados leitores,  

 

Nos últimos meses um tema vem mobilizando a comunidade acadêmica no país, 

trata-se do ChatGPT. A ABT e a RTE não poderiam ficar fora deste debate e, internamente, 

organizou um grupo de estudos sobre o tema que nada tem de pacífico acerca dos benefícios 

para a Educação. 

Neste sentido, a RTE aproveitou a oportunidade para trazer dois artigos abordando 

o ChatGPT, decorrentes dessa discussão na ABT. Os artigos são das associadas e membros 

do Conselho Científico e Editorial da ABT Mary Sue Carvalho Pereira e Terezinha de Fátima 

Carvalho de Souza, com o artigo “ChatGPT: algumas reflexões” e Lucia Martins Barbosa e 

Luiza Alves Ferreira Portes que apresentam o artigo “Inteligência Artificial”. 

O artigo de Mary Sue e Terezinha de Souza traz uma excelente memória sobre a 

atuação da ABT diante das inovações tecnológicas e suas influências e aborda, de forma 

consistente as implicações do ponto de vista ético, político e das bases de dados utilizadas. 

A proposta central do artigo “Inteligência Artificial” é refletir sobre a mesma e o 

ChatGPT, abordando “a busca da construção de mecanismos, físicos ou digitais, que simulem 

a capacidade humana de pensar e de tomar decisões”, além de refletir sobre “a necessidade 

de se repensar o processo de construção do conhecimento no atual cenário da educação, 

com a utilização das metodologias ativas.” 

O terceiro artigo, de autoria de Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral, 

intitulado “Formação docente e práticas pedagógicas inovadoras na Educação” foi 

apresentado no IX Congresso Internacional da ABT e aborda a formação docente e as práticas 

inovadoras na Educação baseado nas mais diversas metodologias de ensino e no seu fazer 

pedagógico. 

Lowise Gomes de Souza apresenta o artigo “A função da orientação pedagógica e 

seu papel frente a nova sociedade digital”, busca explicar a evolução histórica da função e 

formação de Orientadores Educacionais, a quebra de paradigmas sociais das Sociedades 

Moderna e Pós-Moderna e as principais concepções de Sociedade Digital e qual a 

“participação dos atores inseridos nesse novo corpo social.” 

O artigo “Plágio e outras desonestidades: análise da realização de cursos de 

capacitação”, de autoria de Fabiana Fatima do Prado Sedelak Pinheiro, João Paulo Aires, 

Cristiane Mainardes e Edna Ferreira da Silva, aborda “os resultados do curso de capacitação 

intitulado ‘Plágio: Não copie essa ideia!’, vinculado a um projeto de extensão registrado no 

Campus Ponta Grossa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná”, através de 
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observação participante. Trata-se de tema de grande relevância, vez que, muitas vezes, as 

Instituições de Ensino têm dificuldade em abordar essa prática de crime, prevista no Código 

Penal Brasileiro. 

Dentre os temas apresentados, tem-se, ainda, uma abordagem relevante acerca do 

imediatismo no espaço escolar, tema pouco debatido na academia e que vem ganhando cada 

vez mais protagonismo nas novas gerações. No artigo “Reflexões acerca do imediatismo 

generalizado no espaço escolar”, Luana Murito Bellinello Soares e Rosiléa dos Santos Amatto 

Pires, investigaram “a influência da cultura do imediatismo junto as crianças, as famílias e os 

profissionais do espaço escolar”. 

Como se pode ver, há uma variedade de assuntos relevantes da atualidade para 

contribuir com a reflexão e debate de todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, onde as transformações tecnológicas, cada vez mais velozes, impõem a todos 

um constante aprendizado e questionamento sobre sua adequação à formação de novos 

cidadãos. 

Boa leitura! 

 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 
Editora da RTE 
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CHATGPT: ALGUMAS REFLEXÕES 

 
 

Mary Sue Carvalho Pereira1 

Terezinha de Fátima Carvalho de Souza2 

 

 

Resumo: 
 

A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional ao longo de décadas tem se 

dedicado as tecnologias educacionais visando sempre contribuir com suas reflexões 

à educação. A partir das citações encontradas na revista de Tecnologia Educacional, 

esse artigo apresenta algumas reflexões sobre o ChatGPT, ferramenta construída a 

partir da Inteligência Artificial, propondo-se a ser um modelo de linguagem para 

construção de textos. São levantadas algumas questões relacionadas a ética, política 

e as bases de dados. Algumas experiências de formulação de perguntas ao ChatGPT 

são relatadas, bem como análises de especialistas que estão se debruçando sobre a 

questão.   

 

Palavras-chave: ChatGPT. Ética. Política. Base de dados. Educação. 

 

1. Introdução 
 

Corria o ano de 1971, quando no III Seminário do Rádio, na cidade de São Luiz, 

Maranhão, aquele incrível grupo de participantes, eruditos, interessados, estudiosos, 

educadores, cientistas, praticantes e amantes das possibilidades tecnológicas da 

Rádio Difusão de todo Brasil, fundou a Associação Brasileira de Tecnologia 

Educacional (ABT), no dia 14 de julho. 

Não, a história inteira não será contada...  Inserimos pequena introdução para 

conhecermos hoje, algumas citações e considerações sobre TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL, veiculadas pela Revista de Tecnologia Educacional da ABT nesses 

últimos 50 anos. 

A ordem não será cronológica, mas poderemos ler referências de quando 

nossa porta voz oficial, fez algumas  citações em seus números,  continuando a 

circular, ininterruptamente, até o momento. 

Quando completou 26 anos, na abertura da edição comemorativa em novembro 

de 1996, da sua Revista de Tecnologia Educacional, o Editorial comentou: 

 

                                                           
1 Ms. em Gestão das TICS em EAD. Neuropsicopedagoga. Pesquisadora/ Palestrante.  

2 Professora Associada. Escola de Ciência da Informação. Universidade Federal de Minas Gerais. 
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As técnicas em franco desenvolvimento, têm impulsionado a educação 

a ultrapassar  antigas fronteiras,  esforço ainda insipiente pelos efeitos 

sentidos e por se ter à disposição tantos meios até o presente, sem o 

devido entendimento para uma adequada e efetiva utilização. 

 

Aquele Evento já pregava a formação do homem para o século XXI, à luz da 

tecnologia. No  número    156, ANO XXX, de 2002, os autores comentam: 

 

 Tecnologia  da  Informação  refere-se  aos bens e serviços  que  
proporcionam todo o suporte tecnológico necessário  à criação, 
armazenamento, recuperação, classificação, seleção, edição, 
transformação, codificação e transmissão da informação em todas as 
suas formas (textual, gráfica, dados, áudio imagens). 

 
Já no número 160, do ANO XXXl, de 2003,  a autora Elza Maria P. F. Chagas  

comenta: 

Bill  Gates, o “patriarca da Microsoft”, coloca em seu livro “A estrada 
do Futuro” a importância das Redes no processo educacional . Para 
esse autor, a  utilização dessa estrada permitirá a exploração interativa 
de estudantes e professores  aumentando e disseminando as 
oportunidades educacionais e pessoais, inclusive daqueles 
estudantes que não puderam estudar nas melhores universidades e 
escolas. 
                                                                                                     

É possível perceber a importância da ABT,  que nasceu jovem e atual para sua 

época e que continuou sempre passo a passo com seu tempo cada vez mais 

acelerado e veloz. 

Acompanhando esse tempo, seus colaboradores até se antecipavam  à 

inovações metodológicas, colaborativas e inovadoras por procurarem estar sempre 

em contato  com o  que de mais atual é experimentado, desenvolvido, criado além de  

nossas fronteiras, já inexistentes, por estarmos num mundo virtual literalmente. 

ABT olha para o ensino remoto, aguarda colaborações sobre a Educação 

Hibrida e se sente mais jovem do que nunca para enfrentar seus próximos 50 anos.  

Essa introdução tem como objetivo revelar o acompanhamento que sempre é 

feito pela ABT frente as inovações tecnológicas e suas influências, particularmente na 

área de educação e agora o ChatGPT (Generative Pre-Training Transformer). Por ser 

um produto muito recente, muito se tem a conhecer, a avaliar e verificar suas 

qualidades positivas e negativas. Esse artigo pretende trazer uma pequena 

colaboração para a revista de Tecnologia Educacional da ABT, focando alguns de 

seus aspectos: as questões éticas, políticas e as bases de dados utilizadas. 

 

2. ChatGPT 

 

ChatGPT é uma ferramenta resultante do desenvolvimento de chatbots que 

tiveram início na segunda metade do século 20.  Os “Robôs de conversação”, como é 

o caso do ChatGPT,  são vistos como de dois tipos: de ‘pergunta e resposta’, com 
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regras definidas e o segundo, que tem em seu sistema, a inteligência artificial (IA). Um 

chatbot mais simples pode conter uma árvore de decisões fixa, enquanto um bot com 

Inteligência Artificial pode aumentar seu repertório de forma contínua. (GUIMARÃES, 

2022) 

O chatGPT foi desenvolvido pela Open AI, laboratório de pesquisa localizado 
no Vale do Silício em São Francisco, USA, gerenciado por um conselho diretor 
formado por diversos empresários, incluindo Elon Musk.  

De acordo com Rudolph; Tan; Tan; (2023), em 2019 a Open IA passou por uma 
importante transformação em seu modelo de negócios, deixando de ser uma 
organização sem fins lucrativos e tornando-se uma organização com fins lucrativos, 
tendo a Microsoft investido 13 bilhões de dólares entre 2019 e 2022. O software está 
em sua versão GTP-3.5 e com previsão de lançamento da versão GTP-4, ainda em 
2023.   

Naturalmente que as discussões em torno dessa ferramenta estão em todos os 
lugares, suas aplicabilidades e consequências. Ainda é muito cedo para se ter uma 
posição firme quanto a sua avalição, mas é preciso então acompanhar sua evolução 
e analisar os resultados, tendo em vista que a história nos mostra que as novas 
tecnologias vêm para ficar.  E mais ainda, segundo Garcia; Mattar (2023) a 
singularidade na computação está próxima, baseando-se no livro “A singularidade 
está próxima” de Ray Kurzweil.3 

Pereira (2020, p.37) indica que  

A maior preocupação é que o avanço acelerado poderia chegar a tal 
ponto que um sistema artificial pudesse evoluir de forma autônoma, 
superando e controlando a humanidade. Esse ponto de transformação 
é conhecido como singularidade tecnológica. 

Somente essa fala já justifica uma abordagem cuidadosa da evolução dessa 

ferramenta, trazendo aqui algumas considerações sobre aspectos éticos, políticos e o 

universo das bases de dados utilizadas. 

 

3. A ética, a política e o uso das bases de dados no contexto do 

ChatGPT 

 
Reagan (2023) apresenta Timnit Gebru, cientista da computação, de origem 

etíope e formada pela Universidade de Stanford, que defende uma IA responsável, 

tendo a ética como fator preponderante e levanta alguns problemas: falta de 

interpretabilidade (como determinada saída foi encontrada?), plágio (a dificuldade de 

rastrear a origem de um ensaio), privacidade (de difícil controle em se tratando de 

bigdata), viéses (desinformação?), robustez do modelo (a linguagem gerada pela IA é 

homogeneizada)  e seu impacto ambiental “(o treinamento de um modelo baseado em 

pesquisa de arquitetura neural com 213 milhões de parâmetros foi estimado que 

produz mais de cinco vezes as emissões de carbono da vida útil do carro 

                                                           
3 Versão em português traduzida e disponibilizada pela Itaú Cultural. Disponível em: 

https://issuu.com/itaucultural/docs/a_singularidade_est__pr_xima . Acesso em: 20 fev 2023.  
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médio. Lembrando que o GPT-3 tem 175 bilhões de parâmetros, e há rumores de que 

o GPT-4 da próxima geração terá 100 trilhões de parâmetros, este é um aspecto 

importante em um mundo que está enfrentando os crescentes horrores e devastação 

de um clima em mudança).”  

Maurício Garcia (2023) em live realizada coloca que para a educação, o acordo 
ético entre professor e aluno será fundamental.  

Isso nos remete a perguntar como podemos pensar a ética nos dias atuais? 
Dupras (2001, p.76) assim se manifesta: 
 

[...] a ética se esforça por descontruir (grifo do autor) as regras de 

conduta que formam a moral, os juízos de bem de mal que se reúnem 

no seio dessa última. O que designa a ética seria uma “metamoral” e 

não um conjunto de regras próprias de uma cultura. Ela se esforça em 

descer até os fundamentos ocultos da obrigação; pretende-se 

enunciadora de princípios ou de fundamentos últimos. Por sua 

dimensão mais teórica, por sua vontade de remeter à fonte, a ética 

mantém uma espécie de primazia à moral. As novas tecnologias na área 

do átomo, da informação e da genética causaram um crescimento brutal 

dos poderes do homem, agora sujeito e objeto de suas próprias 

técnicas. Isso ocorre num estado de vazio ético (grifo do autor) no qual 

as referências tradicionais desaparecem e os fundamentos ontológicos, 

metafísicos e religiosos se perderam. 

 

Dupras (2001) considera que vivemos em um vazio ético, o que dificultaria 

então a possibilidade de um acordo ético entre professor e aluno conforme sugerido 

por Garcia (2023).  

Formiga (s.d., p.23) corrobora ao pensamento de Dupras ao afirmar que a ética 

“represente as revoluções científicas e tecnológicas que o mundo atravessa em ritmo 

cada vez mais veloz e presença ubíqua”. E é interessante observar que ele menciona 

a necessidade de se trabalhar junto para “compartilhar conhecimentos e tomar 

decisões coletivas”, nos remetendo a pensar essas questões também em sua 

dimensão política, que se manifesta muitas vezes de forma hegemônica, com vieses 

predefinidos como apresentado por Gebru, por nós sugeridos como, por exemplo, a 

desinformação.  

No contexto da Ciência da Informação,  

 
a hegemonia é a orientação cultural, a direção, a dominação e a 
manutenção do poder exercido pelas classes dominantes através da 
combinação da força e, sobretudo, da persuasão, da elaboração do 
consenso ativo para fixação de significados sociais, crenças e 
variadas formas de construções simbólicas, os quais, dialeticamente, 
também determinam a dinâmica da infraestrutura econômica. 
(MARTINS; MARTELETO, p.13, 2019) 
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Essa dimensão política perpassa um outro aspecto além do aspecto ético e 

político, o aspecto da base de dados utilizada pelo ChatGPT.  

Ao perguntarmos quais são as bases de dados utilizadas, obtivemos do 

ChatGPT a resposta: 

 

ChatGPT é um modelo de linguagem treinado pela OpenAI e utiliza 

uma grande variedade de bases de dados para aprender a linguagem 

e gerar respostas em conversas. A base de dados principal utilizada 

para treinar o ChatGPT é uma coleção de textos em vários idiomas 

chamada WebText, que contém cerca de 8 milhões de artigos e 

páginas da web. Além disso, o modelo também foi treinado em outras 

bases de dados, como a Wikipedia, o Common Crawl e o 

BooksCorpus, entre outras. A combinação dessas bases de dados 

permite que o ChatGPT tenha uma compreensão ampla e 

diversificada da linguagem e do conhecimento humano. Versão de 

13/02/23 – 12:07h. 

Por sua vez, o site apresenta a seguinte informação sobre base de dados 

utilizada: 

O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela 

OpenAI que foi treinado em um grande conjunto de dados 

chamado de Corpus. O Corpus utilizado para treinar o ChatGPT 

é composto por uma ampla variedade de textos em língua 

inglesa, incluindo artigos de notícias, livros, sites da web, 

documentos acadêmicos e outros tipos de conteúdo textual 

disponíveis na internet. O ChatGPT foi treinado em uma versão 

específica do Corpus chamada de "WebText", que foi criada 

para capturar a linguagem usada na internet e refletir os padrões 

de comunicação da cultura online.  

Uma segunda pergunta foi colocada para o ChatGPT: como identificar as fontes 

de informação utilizadas pelo ChatGPT para criar as respostas? 

Como um modelo de linguagem, o ChatGPT é treinado em um 

grande conjunto de dados que inclui textos de diversas fontes, 

como livros, artigos de jornais, sites da web, blogs, entre outros. 

Durante o treinamento, o modelo aprende a reconhecer padrões 

nas informações contidas nos textos e gerar respostas 

relevantes com base nesses padrões. 

Ao receber uma pergunta, o ChatGPT processa a informação e 

gera uma resposta com base no contexto e nas informações que 

foram personalizadas. Como modelo de linguagem, ele não 

utiliza fontes de informação específicas para gerar suas 

respostas, mas sim a informação que aprendeu durante o 

treinamento.  
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No entanto, é importante destacar que o ChaGPT não tem a 

capacidade de buscar informações em tempo real na internet 

para responder às perguntas. Ele depende apenas das 

informações que foram recebidas por ele durante o treinamento.  

 

Portanto, pelo menos por enquanto, não teremos como verificar a fonte utilizada 

para a produção das respostas. A wikipedia quando surgiu foi massivamente 

combatida por não ter suas informações validadas por especialistas, mas mecanismos 

de vigilância foram montados  e a wikipedia permanece como fonte de informação, 

embora ainda questionável.  

Assim, como em qualquer área do conhecimento humano, é relevante que se 

coloque a ética a frente de outras questões, mas também não se pode deixar de 

considerar que a tecnologia utilizada com discernimento traz contribuições 

inigualáveis para o desenvolvimento e por que não para a educação. 

O mesmo pode ser considerado quanto aos textos acadêmicos. Foucart (2023) 

apresenta a experiência realizada por Mashrin Srivastava com o ChatGPT e sua 

avaliação:  

um “artigo completamente escrito pelo ChatGPT” (originalmente 

publicado no LinkedIn, agora disponível como pré-impressão no 

ResearchGate: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34470.60480). Ele 

anexou ao artigo gerado toda a sequência de comandos e respostas 

usadas para gerá-lo. A solicitação original era para um artigo a ser 

submetido a um workshop sobre Esparcidade em Redes Neurais no 

ICLR 2023. Além do fato de não ser apropriado para o workshop, há 

muitos sinais de alerta óbvios. A superficialidade, as repetições, as 

citações que não condizem com o texto... São coisas que percebo 

quando reviso trabalhos ou avalio trabalhos de alunos, e são tantos 

aqui que não há chance de eu deixar passar. (tradução livre)4 

Em sua conclusão Foucart (2023, p.9) comenta que estava cético antes de ler 

o texto, mas ficou impactado pela qualidade do texto, que se apresenta como um 

artigo científico e isso o fez compreender o entusiasmo de tantas pessoas com a nova 

ferramenta. No entanto, ele complementa: “Assim que você ultrapassa o nível 

                                                           
4 Texto original: Mashrin Srivastava tried an interesting ChatGPT experiment: a “paper completely written by 
ChatGPT” (originally published on LinkedIn, now available as a preprint on ResearchGate: 
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34470.60480). He appended to the generated paper the whole sequence of 
prompts and responses that was used to generate it. The original prompt was for an article to submit to a 
workshop on Sparsity in Neural Networks at ICLR 2023.  
Besides the fact that it’s not appropriate for the workshop, there are too many obvious red flags. The 
superficiality, the repetitions, the citations that don’t match the text… These are all things that I notice when I 
review papers or grade student work, and there are so many of them here that there is no chance that I would 
let it pass. 
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superficial de “ler o texto” e tenta analisar o seu significado e verificar o que ele diz, 

ele se desfaz em ruídos.”(tradução livre)5 

Riscos, duvidas, benefícios, falta de criatividade?... 

É nesse contexto que verificamos a possibilidade de uso do ChatGPT, desde 
que os algoritmos atrás das plataformas estejam em mãos e mentes que 
compreendam as necessidades específicas do uso da ferramenta  não sendo um 
clique milagroso para a Academia, mundo corporativo, profissionais da Lei, etc. Já 
tendo conhecimento de alguns dados da evolução da  ABT  através de sua revista 
voltada para a tecnologia, hoje encontraremos a criação 4.0 dos audiovisuais, o lugar 
especial que deu à  gamificação, o dinamismo incrementado ao remoto ao vivo quando 
bem desenvolvido, e  numa inesperada pandemia, que proporcionou verdadeiro 
upgrade educacional. 

Mas, perguntarão vocês, e quanto às aulas?... 
Dora Kauffman, professora do programa de Tecnologias de Inteligência e 

Design Digital (TIDD)  da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autora de 
vários livros entre eles “A Inteligência artificial irá   suplantar a Inteligência Humana?”  
e   “Desmistificando a Inteligência Artificial”, afirma que ainda é difícil avaliar o 
benefício da adoção do ChatGPT  para o planejamento das aulas, dada a diversidade 
de maneiras de realizar essa tarefa.”6  

 
4. Considerações finais 

 

Sem precipitação, deixamos aqui as palavras de Dora Kauffman, valendo uma 
reflexão: “Precisamos experimentar  essa tecnologia,  identificar o seu potencial   para 
colaborar e compor com metodologias inovadoras. O ChatGPT pode ser um bom 
parceiro do professor.” 
 Mas enquanto esse texto é desenvolvido, pesquisado, discutido por suas 
autoras e pares, questionam-se riscos, desinformações, regulamentações, censuras, 
ferramenta voltada para grupos determinados... Com delicadeza, sem que seja uma 
provocação, deixamos as palavras do escritor angolano, José Eduardo Agualusa: 
“Quando conversamos com o ChatGPT, estamos a conversar conosco. Se, por vezes 
tomamos um susto, é porque a humanidade é assustadora.” (AGUALUSA, 2023, p.6) 
          

    

 

ChatBPT: ALGUMAS REFLEXÕES 

ChatBPT: SOME REFLECTIONS 

 

Abstract 

 

The Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (Brazilian Association of 

Educational Technology) has been dedicated to educational technologies for decades, 

always aiming to contribute with its reflections to education. Based on quotations found 

                                                           
5 As soon as you go beyond the superficial level of “reading the text”, and you try to parse its meaning and 
verify what it says, it breaks down into noise. 
6 https://porvir.org/chatgpt-inteligencia-artificial-bate-a-porta-da-escola-e-agora/ 
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in the Educational Technology journal, this article presents some reflections on 

ChatGPT, a tool built from Artificial Intelligence, proposing to be a language model for 

text construction. Some issues related to ethics, politics and databases are raised. 

Some experiences of formulating questions to ChatGPT are reported, as well as 

analyzes of specialists who are working on the issue. 

 

Key words: ChatGPT. Ethic. Policy. Data base. Education. 
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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Lucia Martins Barbosa1 

Luiza Alves Ferreira Portes2 

 

Resumo: A proposta central deste estudo é refletir sobre A Inteligência Artificial que 

é um ramo da computação e o ChatGPT, sigla para Generative Pre-Trained 

Transformer. Aborda a busca da construção de mecanismos, físicos ou digitais, que 

simulem a capacidade humana de pensar e de tomar decisões. Apresenta o conceito 

da Inteligência Artificial e, o ChatGPT que se alimenta de informações que coleta 

dados na internet. E a necessidade de se repensar o processo de construção do 

conhecimento no atual cenário da educação, com a utilização das metodologias 

ativas. O ChatGPT é capaz de elaborar textos, assim como resolver problemas 

matemáticos com rapidez. Aborda a relação professor/ aluno nesse novo contexto 

da educação e analisa a mudança radical no papel do professor que deixa de ser o 

transmissor do saber e passa a ser mediador da aprendizagem e parceiro do 

estudante no contexto atual da educação presencial e distância. Apresenta algumas 

propostas sobre a educação com a utilização das metodologias ativas que propicia 

uma postura mais colaborativa por parte dos alunos. Destaca importância da 

formação adequada do professor, a qual converge para uma nova visão em relação 

às competências necessárias do docente e constitui um objeto de reflexão, tendo em 

vista a utilização de novas metodologias e a tecnologia da educação. O referencial 

teórico que sustenta esse artigo está ancorado em John McCarthy (1998) Alan Turing 

(1912) Tom Taulli (1968), Berbel (2011), Dora(Kaufman (2019), Downes (2012).  

 

Palavras-chave: Inteligência artificial, o ChatGPT, tendências da educação 

brasileira, formação do professor, ensino híbrido. 
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1. Introdução 

 A Inteligência Artificial é um ramo das ciências da computação que busca 
construir mecanismos, físicos ou digitais, que simulem a capacidade humana de pensar 
e de tomar decisões.   

Para o criador do termo, John McCarthy (1962) a definição de Inteligência 

Artificial é “a ciência e engenharia de produzir sistemas, inteligentes”. É um campo da 

ciência, cujo propósito é estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizarem 

atividades humanas de maneira autônoma. John McCarthy nasceu no dia 12 de 

outubro de 1962, foi um cientista da computação, conhecido pelos estudos no 

campo da inteligência artificial e por ser o criador da linguagem de 

programação Lisp. Recebeu o Prêmio Turing de 1972 e a Medalha Nacional de 

Ciências dos Estados Unidos de 1991.  

Esses sistemas se alimentam basicamente de dados, aprendem com eles e vão 

se ajustando a cada entrada de novos dados. Com a inteligência artificial, os 

computadores são treinados para cumprir tarefas específicas – antes feitas por 

humanos, ou podem até mesmo tentar achar novas soluções a partir do 

reconhecimento de um padrão nos dados.  

Esse é um grande ponto de virada da Inteligência Artificial- IA nos dias de hoje, 

para o mundo dos negócios, a inteligência artificial pode cortar caminhos e otimizar 

processos de maneira revolucionária. A IA pode absorver grandes quantidades de 

informação e deduzir resultados sem intervenção humana.  

2. O que é Inteligência Artificial?  

A Inteligência Artificial é a capacidade de dispositivos eletrônicos 

de funcionar de maneira que lembra o pensamento humano. Isso implica em 

perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, operar em uma 

lógica que remete ao raciocínio. Ou seja, a Inteligência Artificial se propõe a elaborar 

dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar 

decisões e resolver problemas, enfim, a capacidade de ser inteligente.  

 A Inteligência Artificial é um conceito que pertence à computação e consiste 

na capacidade que máquinas (físicas, softwares e outros sistemas) têm de 

interpretar dados externos, aprender a partir dessa interpretação e utilizar o 

aprendizado para resolver tarefas específicas e atingir objetivos determinados.   

Enfim, operar em uma lógica que remete ao raciocínio artificial, segundo o 

dicionário Michaelis, é algo que foi “produzido por arte ou indústria do homem e não 

por causas naturais”. Já inteligência é a “faculdade de entender, pensar, raciocinar 

e interpretar”.  

Para o criador do termo, John McCarthy, a definição de Inteligência Artificial é “a 

ciência e engenharia de produzir sistemas inteligentes. É a capacidade de dispositivos 

eletrônicos de funcionar de maneira que lembra o pensamento humano. Esses 

sistemas se alimentam basicamente de dados, aprendem com eles e vão se ajustando 

a cada entrada de novos dados.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_artificial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Turing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medalha_Nacional_de_Ci%C3%AAncias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medalha_Nacional_de_Ci%C3%AAncias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://fia.com.br/blog/resolucao-de-problemas-nas-empresas/
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A Inteligência Artificial é um avanço tecnológico que permite que sistemas 

simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens 

específicas para tomar decisões de forma autônoma, baseadas em padrões de 

enormes bancos de dados. Ou seja, a Inteligência Artificial busca fazer com que as 

máquinas pensem como os seres humanos, ou seja, que possam analisar, 

raciocinar, aprender e decidir de maneira lógica e racional.   

Com a inteligência artificial, os computadores são treinados para cumprir tarefas 

específicas – antes feitas por humanos -, ou podem até mesmo tentar achar novas 

soluções a partir do reconhecimento de um padrão nos dados.  

Para o mundo dos negócios, a inteligência artificial pode cortar caminhos e 

otimizar processos de maneira revolucionária. A IA pode absorver grandes quantidades 

de informação e deduzir resultados sem intervenção humana.  

A história da Inteligência Artificial  

A história da Inteligência Artificial remete aos primeiros computadores, em 

meados do século XX. As primeiras pesquisas originaram na década de 1950, com 

base nos estudos de Alan Turing, que nasceu em Londres, no dia 23 de junho de 

1912.   Foi um matemático e cientista da computação, filosofo e biólogo. Turing foi 

altamente influente no desenvolvimento da moderna ciência da computação 

teórica, ou seja, a Inteligência Artificial. Ele é amplamente considerado o pai da 

ciência da computação teórica e da Inteligência Artificial.    

Quando surgiu a Inteligência Artificial?  
 

 
  
O conceito de inteligência artificial surgiu em meados do século passado. Na 

década de 50, um grupo de cientistas no Dartmouth College, em New Hampshire, 

debateu sobre a possibilidade das máquinas desenvolverem atividades humanas.   

Naquela época, inteligência artificial era um tema que só se via nas 

produções de ficção científica. Talvez nem mesmo os próprios cientistas tivessem 

noção de que estariam desenvolvendo as primeiras teorias de uma área de estudos 

com um poder de transformação para sociedade como foi a luz elétrica.   

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o_te%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o_te%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_artificial
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Como funciona a Inteligência Artificial?  
 

 
  
O funcionamento da inteligência artificial se dá quando um sistema, a partir de 

comandos e símbolos computacionais, começa a aprender e analisar grandes volumes 

de dados. Em um estudo recente sobre a aplicabilidade da Inteligência Artificial, fala-se 

também na importância de termos bons dados. Mais do que alimentação, os sistemas 

de IA querem nutrição de qualidade.  

Além disso, existem dois termos que precisamos saber para entender melhor 

como funciona a inteligência artificial. São tecnologias essenciais para a capacidade de 

um sistema de simular o raciocínio lógico humano. Confira abaixo:  

 Machine Learning: termo que significa “aprendizado da máquina”. É a 

tecnologia que propicia aos sistemas a capacidade de aprenderem sozinhos e tomarem 

decisões autônomas, seguindo o processamento de dados e identificação de padrões. 

Sem o Machine Learning, a inteligência artificial da contemporaneidade; a que sai da 

ficção e está presente na vida da população, não seria possível. O termo que significa 

“aprendizado da máquina”. É a tecnologia que propicia aos sistemas a capacidade de 

aprenderem sozinhos e tomarem decisões autônomas, seguindo o processamento de 

dados e identificação de padrões.  

Deep Learning: parte do machinelearning, o “aprendizado profundo” diz respeito 

a uma maior capacidade de aprendizado do sistema, pois utiliza redes neurais 

complexas. Essas redes seguem a mesma lógica da ligação neurônio-cérebro humano. 

Um dos principais exemplos do Deep Learning é o reconhecimento facial e de voz.  

Para trabalhar com  inteligência artificial  é necessário conhecimentos 

básicos em informática, matemática e lógica de computadores, que é a fundação da 

maioria dos programas de inteligência artificial.   

 Em termos mais simples, a Inteligência Artificial refere-se a sistemas ou 

máquinas que mimetizam a inteligência humana para executar tarefas e podem se 

aprimorar iterativamente com base nas informações que eles coletam.  

Quais são os principais tipos de Inteligência Artificial?  

Uma das grandes demandas do consumidor que a inteligência artificial pode 

suprir é um atendimento digital 24 horas por dia. Para esse fim, empresas estão 

utilizando os chatbots, buscando melhorar a experiência do usuário e reduzir custos 

operacionais.  

https://hbr.org/2021/07/ai-doesnt-have-to-be-too-complicated-or-expensive-for-your-business?utm_medium=email&utm_source=newsletter_monthly&utm_campaign=technology_not_activesubs&deliveryName=DM145544
https://www.ibm.com/br-pt/analytics/machine-learning
https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/deep-learning.html
https://www.take.net/blog/chatbots/chatbot/
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A IA restrita é encontrada principalmente em computadores, com sistemas 

inteligentes que aprenderam a realizar tarefas sem necessariamente serem 

programados para tal fim. É a inteligência artificial que está presente nos assistentes 

virtuais e em recomendações de produtos com base na preferência do consumidor.  

A IA geral está mais próxima à capacidade humana de adaptar conhecimentos. 

Ela é mais flexível e, diferente da IA restrita, pode aprender a executar tarefas 

diferentes, desde criar uma planilha até processar grandes quantidades de dados com 

base na experiência acumulada.  

Exemplos de Inteligência Artificial 

Essa tecnologia melhorou ao longo dos anos, graças a um sistema chamado 
de Google Neural Machine Translation (GNMT). Seguindo uma estrutura de 
aprendizagem que aprende com milhões de exemplos linguísticos, a qualidade das 
traduções deu um salto.  

No celular, existe uma série de recursos onde há presença da inteligência 

artificial. Ao se perder ou procurar a melhor maneira de chegar a um destino, você 

utiliza o GPS,um sistema que cruza dados em tempo real com o cálculo da melhor rota 

para o deslocamento de um ponto a outro. Vamos supor agora que você está em outro 

país utilizando o GPS para chegar até um destino, mas não entende o que dizem as 

placas em outro idioma. Bom, aí você conta com outra ferramenta em que está 

presente a IA: o Google Tradutor.  

Percebe-se como essa tecnologia melhorou ao longo dos anos e isso é graças a 

um sistema chamado de Google Neural MachineTranslation (GNMT). Seguindo uma 

estrutura de aprendizagem que aprende com milhões de exemplos linguísticos, a 

qualidade das traduções deu um salto.  

Com a Inteligência artificial, as empresas são capazes de coletar e armazenar 

dados dos seus clientes a fim de que os sistemas façam análises completas de 

comportamento e hábitos. Isso facilita as estratégias de marketing, com uma 

abordagem segmentada e personalizada.  

As foodtechs e a redução dos impactos ambientais 

Uma das maiores foodtechs do mundo, o iFood aposta no uso de novas 

tecnologias para tornar a indústria alimentícia mais descomplicada. Além disso, alia os 

interesses de negócio à preocupação com a sustentabilidade, aplicando a inteligência 

artificial também em mecanismos de redução de impacto ambiental.  

Ao receber o chamado do aplicativo, o robô faz a rota de forma inteiramente 

autônoma até o restaurante, coleta o pedido e se dirige até um mensageiro que o levará 

ao ponto final: o iFood hub – destino estrategicamente localizado para distribuição do 

pedido. 

 

 

 

https://www.zendesk.com.br/blog/assistente-virtual-inteligente-o-que-e/#:~:text=Um%20assistente%20virtual%20inteligente%20%C3%A9%20um%20software%20que%20responde%20a,%2C%20do%20Google%2C%20dentre%20outros.&text=J%C3%A1%20existem%20softwares%20capazes%20de,tudo%20isso%20programado%20%C3%A0%20dist%C3%A2ncia.
https://www.zendesk.com.br/blog/assistente-virtual-inteligente-o-que-e/#:~:text=Um%20assistente%20virtual%20inteligente%20%C3%A9%20um%20software%20que%20responde%20a,%2C%20do%20Google%2C%20dentre%20outros.&text=J%C3%A1%20existem%20softwares%20capazes%20de,tudo%20isso%20programado%20%C3%A0%20dist%C3%A2ncia.
https://research.google/pubs/pub45610/
https://epocanegocios.globo.com/colunas/noticia/2020/08/inteligencia-artificial-em-nosso-dia-dia.html
https://research.google/pubs/pub45610/
https://news.ifood.com.br/sustentabilidade-pensar-o-futuro-no-presente/
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O uso de drones  

Outra iniciativa do iFood com inteligência artificial – que reduz os impactos 

ambientais ao dispensar o uso de veículos movidos a combustíveis fósseis – é o uso 

de drones. No primeiro semestre do ano, a foodtech realizou uma fase de testes em 

Campinas com mais de 300 entregas e participação de 20 restaurantes.  

 Ambas as iniciativas estão passando por testagens com equipes especializadas, 

mas são um indicativo do que pode pintar no iFood em relação à IA. Em um futuro não 

muito distante, pode ser que um sistema completamente autônomo leve até você 

aquele prato que você mais gosta!  

Ou o “conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas 

e A inteligência artificial envolve praticamente todas as partes do seu dia. Embora 

seja inicialmente possível assumir que tecnologias como alto-falantes inteligentes e 

assistentes digitais sejam sua extensão, a IA tornou-se rapidamente uma tecnologia 

de uso geral, repercutindo em diversos setores – como transportes, saúde, serviços 

financeiros e muito mais. Na era moderna, a compreensão da IA e suas 

possibilidades para uma empresa é essencial para que se alcancem crescimento e 

sucesso.  

O livro ‘Introdução à Inteligência Artificial’ chega para equipar os leitores com 

uma compreensão fundamental e oportuna da IA e seu impacto. O autor Tom Taulli 

que nasceu no dia 10 de dezembro de 1968 em Los Angeles, Califórnia,  nos 

EUA, oferece uma introdução atraente e não técnica a conceitos importantes, como 

machine learning (aprendizagem de máquina), deeplearning (aprendizagem 

profunda), natural language processing (PNL – processamento da linguagem 

natural), robótica e muito mais.   

Além de guiá-lo por estudos de caso do mundo real e etapas práticas de 

implementação, Taulli usa sua experiência para expandir as questões mais amplas 

que cercam a IA. Isso inclui tendências sociais, ética e impacto futuro que a IA 

causará nos governos, estruturas de empresas e vida cotidiana do mundo. Google, 

Amazon, Facebook e outras gigantes da tecnologia estão longe de ser as únicas 

organizações que tiveram – e continuarão a ter – resultados incrivelmente 

significativos. A IA é o presente e o futuro das empresas e das residências. Assim, 

intensificar suas habilidades no assunto será inestimável para sua preparação para 

o futuro da tecnologia, e este livro é o guia indispensável que você estava 

procurando.  

A inteligência artificial envolve praticamente todas as partes do seu dia. 

Embora seja inicialmente possível assumir que tecnologias como alto-falantes 

inteligentes e assistentes digitais sejam sua extensão, a IA tornou-se rapidamente 

uma tecnologia de uso geral, repercutindo em diversos setores – como 

transportes, saúde, serviços financeiros e muito mais.   

Na era moderna, a compreensão da IA e suas possibilidades para uma 

empresa é essencial para que se alcancem crescimento e sucesso. O livro 

https://news.ifood.com.br/drones-no-delivery-o-futuro-da-logistica-ja-esta-virando-realidade-no-ifood/
https://news.ifood.com.br/drones-no-delivery-o-futuro-da-logistica-ja-esta-virando-realidade-no-ifood/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_pt-BRBR1036BR1036&sxsrf=AJOqlzXmc8-3JdDAtKMnVdtDWoF_x9YV6A:1677870104657&q=Los+Angeles&si=AEcPFx7HnMxbNS2egwqbd2fGseeWkZi3ZCVlQ3vY-NLoLE7SWUI3FD8k52fyel9ZAkGLk54ZTBHLyV1s5jhM-DrTnX7cyzumMRTvtNx8kA006kJDYtAdDUj-d7D2VXezVqhnGZPfFcw5j8VvZOy6jqkbwoLyEq9cX92QCwV5NQqlaXOfm2c1A20qL7zrvIv-3zdUtzaAFWpx&sa=X&ved=2ahUKEwjMx8ScucD9AhV0jJUCHVQ_BUkQmxMoAHoECEMQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_pt-BRBR1036BR1036&sxsrf=AJOqlzXmc8-3JdDAtKMnVdtDWoF_x9YV6A:1677870104657&q=Los+Angeles&si=AEcPFx7HnMxbNS2egwqbd2fGseeWkZi3ZCVlQ3vY-NLoLE7SWUI3FD8k52fyel9ZAkGLk54ZTBHLyV1s5jhM-DrTnX7cyzumMRTvtNx8kA006kJDYtAdDUj-d7D2VXezVqhnGZPfFcw5j8VvZOy6jqkbwoLyEq9cX92QCwV5NQqlaXOfm2c1A20qL7zrvIv-3zdUtzaAFWpx&sa=X&ved=2ahUKEwjMx8ScucD9AhV0jJUCHVQ_BUkQmxMoAHoECEMQAg
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Introdução à Inteligência Artificial chega para equipar os leitores com uma 

compreensão fundamental e oportuna da IA e seu impacto.   

Além de guiá-lo por estudos de caso do mundo real e etapas práticas de 

implementação, Taulli usa sua experiência para expandir as questões mais 

amplas que cercam a IA. Isso inclui tendências sociais, ética e impacto futuro que 

a IA causará nos governos, estruturas de empresas e vida cotidiana do mundo.   

3. O que é ChatGPT?  

O ChatGPT (sigla para GenerativePre-TrainedTransformer) é um modelo de 

linguagem baseado em deeplearning (aprendizagem profunda), um braço da 

inteligência artificial. Na prática, a plataforma utiliza um algoritmo baseado em redes 

neurais que permitem estabelecer uma conversa com o usuário a partir do 

processamento de um imenso volume de dados.  

O ChatGPT se apoia em milhares de exemplos de linguagem humana. Isso 

permite que a tecnologia entenda em profundidade o contexto das solicitações dos 

usuários e possa responder às demandas de maneira mais precisa. A ferramenta foi 

desenvolvida em 2019 pela empresa norte-americana Open AI, que funciona como 

um laboratório de pesquisa em IA. Ela tem Elon Musk (empresário e 

empreendedor), como um de seus fundadores.   

Como funciona o ChatGPT? 

Como toda inteligência artificial, o ChatGPT se alimenta de informações que 

coleta na internet. Portanto, o que está disponível na internet atualmente é a base de 

dados do algoritmo. Baseado em padrões e no cruzamento das informações, o 

ChatGPT transforma os questionamentos dos usuários, em respostas.  

O grande diferencial aqui é que essas respostas podem ser criativas. Por 

exemplo, ao perguntar sobre um determinado assunto, diferente do que ocorre em 

um mecanismo de busca, que apenas retorna os resultados. O ChatGPT é capaz de 

contextualizá-los e elaborar textos, letras de música, poesias, contos, códigos de 

programação, receitas e assim por diante.  

Ainda não é possível se basear no ChatGPT para tomar todas as suas 

decisões. Isso porque os próprios criadores da plataforma alertam que as respostas 

dadas por ele podem ser imprecisas.  

Além disso, o algoritmo pode ser integrado a outros aplicativos por meio de 

uma API, transformando a experiência do usuário. Em outras palavras, não será 

necessário acessar um determinado site e fazer as suas perguntas: elas podem ser 

incorporadas em serviços como o Microsoft Word, o WhatsApp, chatbots de 

atendimento e assim por diante.  

ChatGPT não é perfeito, mas será aperfeiçoado. Ainda não é possível se 

basear no ChatGPT para tomar todas as suas decisões. Isso porque os próprios 

criadores da plataforma alertam que as respostas dadas por ele podem ser 

https://openai.com/
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imprecisas e o mecanismo ainda se encontra em fase beta. Portanto, ainda que os 

resultados sejam próximos do ideal, erros podem acontecer.  
Os textos escritos pela plataforma, especialmente em português, ainda têm 

uma qualidade abaixo do conteúdo produzido por um profissional. Entretanto, a 

expectativa é que a inteligência artificial evolua e com o tempo possa escrever textos 

mais complexos e mais difíceis de serem identificados como gerados por uma 

máquina.  

Desafios do uso do ChatGPT na educação: como reinventar o ensino diante do 

avanço da inteligência artificial  

O lançamento do ChatGPT no final de 2022, vem gerando discussões entre 

pesquisadores e educadores, que já demonstram grande preocupação com a 

produção do conhecimento dos estudantes, caso utilizem o aplicativo em seus 

trabalhos de forma automática, o que não traria nenhum benefício ao seu processo 

de aprendizagem. Partindo do princípio que as respostas que os alunos encontrarão 

ao usar o ChatGPT sejam próximos do ideal, é fato que erros podem acontecer.  

Nesse cenário, e como já foi citado nesse trabalho,as respostas dadas pelo 

ChatGPT podem ser imprecisas, pois o seu mecanismo ainda se encontra em de 

ajuste. E, é esse aspecto que vem levando os educadores a refletir sobre como lidar 

com essa constatação? E, sobretudo, como usar o ChatGPT na educação. Tal 

realidade impõe ao campo da educação grandes desafios, e especialmente, como 

aplicá-lo na sala de aula. 

Esse contexto vem conduzindo os docentes a grandes questionamentos, 

entre eles: Como aplicar o ChatGPT às atividades pedagógicas para que os 

discentes desenvolvam as competências necessárias para agir no mundo 

contemporâneo? Que atividades podem ser propostas para que o aluno use o 

ChatGPT com ética e sem cópia literal das respostas que o mesmo dá? 

 Na tentativa de responder alguns destes questionamentos e colaborar para 

que as instituições de ensino lidem com a novidade de maneira adequada, listamos 

abaixo algumas possibilidades de uso do ChatGPT em sala de aula: 

1) Pedir para os alunos criarem jogos e atividades com um determinado temas; 

2) A partir de um tema determinado, criar questionários visando testar a 

compreensão dos alunos sobre o tópico pesquisado; 

3) Localizar os principais autores e estudos que falam sobre um determinado 

tema; 

4) Elaborar questionário de múltipla escolha para avaliar a compreensão dos 

alunos; 

5) A partir de um tema específico, gerar gráficos, tabelas e infográficos para 

ajudar os alunos a compreender os dados encontrados; 

6) Gerar perguntas disparadoras para auxiliar no trabalho por projetos; 

7) Solicitar resenhas e resumos de textos grandes e complexos; 
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Destacamos que essas são algumas pequenas sugestões, muitas deverão 

surgir. Mas, ressaltamos que o ChatGPT precisa ser encarado como auxiliar do 

professor – e jamais como um substituto. “Cabe ao professor validar os resultados 

gerados pela tecnologia antes de aplicá-los efetivamente, evitando, dada a aparente 

consistência das respostas do ChatGPT, tomá-las como precisas e verdadeiras”, 

afirma Dora Kaufman professora do núcleo de Tecnologias da Inteligência e Design 

Digital (TIDD) da PUC-SP e pesquisadora dos impactos éticos e sociais da 

inteligência artificial (2022). 

Vale lembrar que ao utilizar ChatGPT na educação, é necessário que se faça 

uma revisão dos padrões e referências de avaliação, e das metodologias de ensino. 

Isso porque os conteúdos produzidos poderão ser facilmente plagiados por 

estudantes. “Com o avanço da IA é mandatório reinventar o ensino, a lógica e as 

metodologias de aprendizado”, afirma Dora Kaufman. 

Ressalta, também, a pesquisadora: “Precisamos experimentar essa 

tecnologia, identificar o seu potencial para colaborar/compor com metodologias 

inovadoras. O ChatGPT pode ser um bom parceiro dos educadores” (2022). 

Neste sentido, constata-se que o ensinar e aprender na sociedade 

contemporânea, permeada pelas novas tecnologias, apresenta desafios para o 

docente e discente, em decorrência desse novo paradigma de se pensar o 

conhecimento como um sistema aberto, integrado e que deverá desenvolver nos 

sujeitos múltiplas inteligências. Em relação ao docente, vemos emergir, a 

necessidade da promoção e diversificação da formação inicial e atualização 

permanente dos professores, onde as Instituições de Ensino deverão reformular os 

seus currículos para se adequar às novas exigências, bem como, devem incentivar e 

promover a qualificação dos seus docentes. Por fim, é necessário também a criação 

de condições para uma educação que se processe ao longo da vida, buscando-se 

reconhecer que o conhecimento pode ser adquirido através de meios formais e 

informais.  

 Em relação ao discente, para que o mesmo seja capaz ultrapassar vários 

obstáculos ao longo da sua vida acadêmica, a aprendizagem deverá ir além de 

“copiar informações prontas”. Essas deverão proporcionar ao aluno a capacidade de 

dominar as diferentes formas de acesso à informação, organizar as informações, 

desenvolver a capacidade crítica de avaliar, aprender a investigar. Isso significa ter 

condições de refletir, analisar, tomar consciência do que sabem e do que ainda não 

têm conhecimento. 

Nesse sentido, ressalta-se que além das ferramentas citadas nesse trabalho – 

Inteligência Artifical e o ChatGpd -, como todas as tecnologias digitais, presentes no 

cotidiano das pessoas, tais como: o celular, a internet, o tablet, laptops, a TV digital, 

os softwares, entre outros, devem ser, também, exploradas para se extrair destas 

ferramentas todo o potencial tecnológico.  

Vale lembrar, que tais aparatos tecnológicos precisam ser ressignificados 

para o uso no processo educativo, pois acreditamos que é dessa ação que poderão 

surgir novos meios de aprendizagem e uma reestruturação da prática pedagógica. 

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/tecnologias-da-inteligencia-e-design-digital
https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/tecnologias-da-inteligencia-e-design-digital
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4. Considerações finais 

Como visto neste trabalho, estamos vivenciando um momento de profundas 

transformações na sociedade, na forma como nos organizamos, nos relacionamos 

com os outros e na maneira como ensinamos e aprendemos. Os autores citados 

nesse trabalho, nos demonstram que é necessário reformular-se as formas de se 

ensinar para que estas estejam mais de acordo com o paradigma atual, ou seja, 

uma sociedade em rede e altamente conectada, imersa em um ciberespaço, e que 

cada vez mais se comunica por meio da tecnologia.  

Nesse trabalho refletimos sobre a A Inteligência Artificial que é um ramo da 

computação e o ChatGPT, sigla para “Generative Pre-Trained Transformer. 

Abordamos, também, a busca da construção de mecanismos, físicos ou digitais, que 

simulam a capacidade humana de pensar e de tomar decisões.  Na tentativa de 

ampliarmos a nossa compreensão sobre a temática, apresentamos  o conceito da 

Inteligência Artificial e, o conceito do ChatGPT que se alimenta de informações  por 

meio da coleta dados na internet. Vimos que tal realidade nos impulsiona para a 

necessidade de se repensar o processo de construção do conhecimento no atual 

cenário da educação, e particularmente, com a utilização das metodologias ativas.  

Intencionando colaborar com a reflexão e a prática docente, apresentamos 

algumas sugestões de como aplicar o ChatGPT à educação, utilizando-se das 

metodologias ativas que propicia uma postura mais colaborativa por parte dos 

alunos. Destacamos, também, a importância da formação adequada do professor, a 

qual converge para uma nova visão em relação às competências necessárias do 

docente e se constitui um objeto de reflexão, tendo em vista a utilização das 

metodologias ativas e a tecnologia da educação. 

Finalizando, ao apresentamos esse estudo, esperamos estimular outros 

docentes e pesquisadores a encontrarem pistas que indiquem caminhos para o uso 

da Inteligência Artificial e do ChatGPT na sala de aula. 

 

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Abstract: The central purpose of this study is to reflect on Artificial Intelligence, 

which is a branch of computing, and GPT Chat, which stands for “Generative Pre-

Trained Transformer. It addresses the search for building mechanisms, physical or 

digital, that simulate the human capacity to think and make decisions. It presents the 

concept of Artificial Intelligence and the GPT Chat that feeds on information that 

collects data on the internet. And the need to rethink the knowledge construction 

process in the current education scenario, with the use of active methodologies. 

ChatGPT is capable of writing texts, as well as solving mathematical problems 

quickly. It addresses the teacher/student relationship in this new context of education 
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and analyzes the radical change in the role of the teacher, who is no longer the 

transmitter of knowledge and becomes a learning mediator and student partner in the 

current context of face-to-face and distance education. It presents some proposals 

on education with the use of active methodologies that provide a more collaborative 

attitude on the part of the students. It highlights the importance of adequate teacher 

training, which converges to a new vision in relation to the teacher's necessary skills 

and constitutes an object of reflection, in view of the use of new methodologies and 

technology in education. The theoretical framework that supports this article is 

anchored in John McCarthy (1998) Alan Turing (1912) Tom Taulli (1968), Berbel 

(2011), Dora(Kaufman (2019), Downes (2012). 

 

Keywords: Artificial intelligence, ChatGPT, trends in Brazilian education, teacher 

training, blended learning. 
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FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
INOVADORAS NA EDUCAÇÃO  

 
 

Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral1 

 
 

Resumo: 
 

O presente trabalho apresenta uma visão introdutória acerca da formação docente e 

das práticas inovadoras na educação e que se fazem urgentes no trabalho docente, 

baseado nas mais diversas metodologias de ensino e no seu fazer pedagógico.  É 

necessário que os resultados obtidos no processo ensino aprendizagem sejam mais 

eficazes e a formação do professor e sua prática cotidiana em inovar em sala de aula 

é de grande importância, pois as novas tecnologias são ferramentas fundamentais 

para o trabalho em sala de aula, seja esse ambiente físico ou virtual.  As metodologias 

inovadoras conduzem para um novo estudante mais participativo e em todos os 

sentidos construtores de conhecimento e colaboração.   

 

Palavras-chave: Formação docente. Cultura digital. Práticas pedagógicas 

inovadoras. Metodologias ativas.  

1. Introdução 

Em mais de trinta anos como educadora e gestora educacional, foi possível 

acompanhar todas as mudanças pelo qual a educação vem passando ao longo 

desses anos. Atuando como formadora, nos cursos de formação de professores, 

Licenciatura em Pedagogia e outras licenciaturas, bem como qualificando docentes 

em cursos e capacitações por este Brasil afora, um dos grandes desafios foi e é 

construir novos conhecimentos aos docentes com o uso de tecnologias educacionais, 

a própria educação midiática e didática significativa. 

Os objetivos do presente artigo são: Conhecer o impacto das metodologias 

inovadoras na escola; abordar o que é cultura digital e como ela influencia na 

educação e nos desafios diários em sala de aula; e refletir como os professores têm 

se posicionado em relação as novas metodologias e suas aplicações em sala de aula. 

É importante reiterar que o século atual oferece os grupamentos humanos e a 

sociedade em geral cada vez  se tornando mais complexa e até mesmo caracterizada 

pela acelerado movimento de informações,  e muitas mudanças cada vez mais 

velozes e com as certezas cada vez menos estabelecidas pelo poder de reflexão de 

                                                           
1 Doutora em Engenharia de Produção pela UFRJ- Mestre em Antropologia e Sociologia – UFRJ, Especialista em 
Planejamento, Implementação e Gestão da EaD- UFF, Especialista em Metodologia do Ensino na Educação 
Superior- Uninter, Especialista em Pedagogia Empresarial- Uninter, Especialista em Design Instrucional- IDI. 
Supervisora Educacional aposentada pela SEEDUC, Professora Universitária, Gestora em Educação a Distância- 
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muitos leitores e até mesmo professores que no afã de organização das ideias e 

planejamento de suas aulas, acabam por desprezarem o conhecimento científico, 

pedagógico e tecnológico para aulas mais efetivas. 

Estamos aqui mencionando a sociedade em redes, conforme Castells (1999) 

postulou, pois, ela também postula a organização de comunidades de práticas, tão 

importante para os docentes nas trocas efetivas de organização do aprendizado.  

A partir dessa premissa, e com a evolução constante da tecnologia, hoje em 

dia as habilidades exigidas pela sociedade estão cada vez mais complexas, sendo 

necessário qualificação, eficiência e a constância do aprender a aprender. 

Assim, a educação se torna, mais do que nunca, um dos pilares essenciais para 

o desenvolvimento das novas habilidades exigidas pela sociedade digita e as práticas 

pedagógicas dos professores com inovação é um grande pilar para os seus fazeres 

pedagógicos.  

Atualmente. a grande diferença no processo de ensino-aprendizagem pautado 

pelas novas metodologias e a tecnologia educacional é que estas posam ser 

efetivamente inovadoras e consequentemente os recursos digitais, estes devem ser 

efetivamente incorporados ao currículo escolar e o desenvolvimento no projeto 

pedagógico desde seu planejamento. 

A metodologia para a realização deste estudo foi a análise de conteúdo, tendo 

como principal objetivo teórico da pesquisa: Conhecer os impactos das metodologias 

na formação e fazer docente, bem como suas aplicações em sala de aula.  

O presente trabalho constituiu-se numa pesquisa exploratória, descritiva e 

focada na análise de conteúdo. A fase exploratória baseou-se numa pesquisa 

bibliográfica, identificando os principais livros, periódicos e artigos científicos 

produzidos relacionados ao tema, e, posteriormente, foi realizada e a análise crítica e 

reflexiva deles. 

Na análise de conteúdo, ela admite tanto abordagens quantitativas quanto 

qualitativas, presta-se tanto aos fins exploratórios quanto ao de verificação, 

confirmando ou não hipóteses ou suposições preestabelecidas. A análise de conteúdo 

é composta por três etapas: a) a análise preliminar, b) a exploração do material, c) 

tratamento dos dados e interpretação (VERGARA, 2010). 

Não obstante, é chegado o momento de discutirmos partindo da cultura digital 

e educação e a competência pedagógica do professor frente as novas metodologias 

e sua aplicação em sala de aula.  

2. Cultura Digital e Educação 

A cultura digital se refere ao uso permanente dos recursos digitais existentes e 

das linguagens associadas ao que chamamos de mundo digital. 

A evolução tecnológica é, atualmente, um pilar presente em todos os setores 

do mercado, incluindo desde as áreas da engenharia, comércio até claro, instituições 

educacionais. Sabemos que com todos os desafios, as escolas e universidades têm 

absorvido inovações com agilidade, mas fica a pergunta: Como ocorre na educação? 
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Para compreender o que é cultura digital vamos considerar os dois termos de 

forma separada.  

Cultura é: “comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado 

grupo social. (…) A origem da palavra cultura vem do termo em latim colere, que tem 

como significado cuidar, cultivar e crescer”  

E digital é o conjunto de ferramentas e práticas fundamentadas em dados e 

aplicadas à tecnologia. 

A função da cultura digital na educação é oferecer situações didático-

pedagógicas aos professores para que os mesmos possam planejar e desenvolver o 

uso das novas tecnologias da informação e comunicação e, assim, estimular o 

processo de aprendizagem e a fluência na adoção e integração das novas 

tecnologias.  

Ademais, o avanço tecnológico nos impulsiona a desenvolver nossas ações e 

comportamentos de uma forma definitiva, mas não permanente, pois atualmente, não 

concebemos recuar tecnologicamente, mas, a cada dia, com o surgimento de 

inovações a todo momento, a cultura digital está em franca transformação.  

Mas, sim é preciso mencionar, no entanto, que a cultura digital necessita de 

elementos físicos para ser aplicada no mundo real, tais ferramentas são chamadas de 

TICs, ou tecnologias de informação e comunicação. 

Como exemplos mais comuns são os dispositivos móveis, internet, 

computadores etc. No entanto, percebemos que as tecnologias digitais parecem 

funcionar como um imperativo nas aulas na educação superior, porém elas também 

se apresentam como ameaçadoras: “um dos principais problemas para mim durante 

as classes é que os estudantes estão o tempo todo olhando, verificando seus 

telefones celulares e smartphones enquanto estou ministrando as aulas”(LEAL, 2017, 

p. 99). 

Refletindo sobre os currículos da educação básica e superior percebe-se que 

têm sido alvo do que podemos denominar de “imperativo da ciborguização” (SALES, 

2013).  

A ciborguização consiste na composição híbrida entre práticas analógicas e 

práticas digitais. O currículo ciborgue (GREEN; BIGUM, 2003) já é uma realidade 

entre nós. “Ele surge da complexificação e transformação dos planejamentos e das 

práticas curriculares por meio da intensiva e extensiva incorporação/fusão com as 

tecnologias digitais” (SALES, 2014, p. 231).  

Um dos efeitos disso é a sensação de que não conseguiremos atingir a 

aprendizagem significativa com o uso das tecnologias digitais diante desses entraves, 

porém a presença das tecnologias digitais no currículo escolar parece inevitável. 

Neste sentido, a cultura digital ao qual menciono se traduz num conjunto de práticas, 

costumes, comportamentos e interações que empregam a tecnologia como um dos 

principais meios.  

Notadamente, no contexto educacional, isso significa integrar esse tipo de 

recurso tecnológico às práticas pedagógicas. Isto é, em vez de empregar apenas de 

maneira pontual — como em apresentações de slides ou exibição de vídeos durante 
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as aulas,  as escolas e os professores os incluem no seu dia a dia, tornando-os parte 

do processo de ensino-aprendizagem. 

No entender da autora, as escolas devem promover o uso das ferramentas, 

estimulando a reflexão sobre elas, ensinar os estudantes a utilizá-las em contextos 

distintos, mostrar como estas tecnologias são criadas e aperfeiçoadas e como elas 

vem impactando nossa sociedade.  

Não obstante, é chegado o momento de refletirmos como os professores têm 

se posicionado em relação as novas metodologias e suas aplicações em sala de aula. 

3. Competência pedagógica do professor frente as novas 

metodologias e suas aplicações em sala de aula 

É de suma importância mencionar para nossa reflexão que os futuros 

professores atuantes e aqueles que futuramente que atuarão na educação básica e 

superior, precisam se apropriar e aprender a utilizar o computador, a tecnologia e as 

metodologias como ferramenta cognitiva.  

As metodologias e tecnologias digitais da informação e comunicação 

introduzem novas linguagens e procedimentos que se integram ao  dia-a-dia dos 

estudantes que já chegam as escolas com o pensamento estruturado pela forma de 

representação propiciada pelas novas tecnologias. 

Nesse contexto, a abordagem das metodologias pedagógicas inovadoras 

demonstra a importância em se abrir às inovações experiências, e por que não as 

aspirações teóricas que vão ecoar em nossas práticas pedagógicas/tecnológicas para 

o trabalho da docência. 

Como afirma Morin (2011), educar é colaborar para que professores e alunos 

transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. 

Para isso, nós, educadores, precisamos estar cientes do nosso papel de saber 

ouvir, auxiliar, instigar o pensamento e o posicionamento dos estudantes frente às 

situações que lhes são apresentadas no contexto da sala da aula. 

O professor, como mediador do processo de aprendizagem, deve estar ciente 

do seu importante papel para o desenvolvimento de projetos e de atividades que 

estimulem os estudantes a pensar, criar, recriar, refletir, enfim, aprender com e não 

aprender por. 

O professor precisa proporcionar aos estudantes situações de aprendizagem 

pautadas de reflexão de forma inovadora, de como que a colaboração seja apreciada 

e a criatividade possa ser um meio para a construção e a disseminação do 

conhecimento. 

É de suma importância refletirmos que com a utilização das novas tecnologias 

em suas práticas pedagógicas, o professor exerce o papel de mediador da 

aprendizagem e facilitador na construção do processo de conhecimento e dessa forma 

o estudante poderá explorar as suas potencialidades, possibilitando construir 

conexões individuais e coletivas.   

E o papel da escola neste contexto? 
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Desde que uma escola bem gerida e democrática, certamente exercerá com 

vigor formando pessoas criativas, críticas, mais autônomas e com motivação para 

aprendizagem e o professor deve estar sempre atento ao processo e não somente ao 

resultado. Estimular a cooperação entre os estudantes valorizando as potencialidades 

que cada um possui. 

Sabemos que no dia a dia, crianças, adolescentes e muitos adultos vivem 

cercados pelo mundo digital, e como a escola poderá se isolar dessa questão e viver 

como uma ilha isolada? A mesma deve ser constituir num grande espaço de produção 

do conhecimento aliada as novas tecnologias e sabe-las usar corretamente o que a 

cultura digital tem a oferecer. Grande desafio! 

Pois, o espaço escolar não é neutro e está impregnado de signos de signos, 

símbolos e marcas de quem o produz, organiza e ne convive, por isso tem 

significações afetivas e culturais RIBEIRO, APUD Carolei & Rosalen, 2020. 

Que espaços são esses? 

Segundo Rosalen & Carolei, 2020, os espaços de vivência são a casa, a escola, 

o bairro e estes representam uma experiência decisiva na aprendizagem e na 

formação das primeiras estruturas cognitivas, e em sua materialidade, propiciam 

experiências espaciais, que são fatores determinantes do desenvolvimento, sensorial, 

motor e cognitivo. 

Não obstante, cremos que o espaço escolar é “ um constructo gestado por 

múltiplos interesses manifestos e ocultos, que podem afetar a vida dos sujeitos, 

gerando inclusões e exclusões” ( RIBEIRO, 2004, p. 104)  

A vivência da autora em várias escolas e instituições de ensino superior foi 

observado que muitos professores não vem utilizando as TICs em suas práticas 

pedagógicas, por desconhecimento, insegurança e até mesmo medo de errar. No 

entender da autora é preciso e urgente uma capacitação ou formação plena para que 

a aprendizagem possa ser significativa e os professores mais seguros na utilização 

das novas tecnologias.  

O que se empreende dessa questão, é que a utilização de recursos 

tecnológicos em sala de aula está fortemente associada ao uso pessoal que o 

professor faz da tecnologia e de sua familiaridade com tais recursos. Muitos 

professores alegam que precisam de um preparo maior e a escola deverá se 

encarregar de oferecer capacitações, cursos, oficinas etc. para uma formação mais 

assertiva. 

Para Vygotsky (1998), todos aprendem, mas chega um momento em que a 

interação com outros sujeitos e a presença de novos estímulos são necessários para 

que o estudante supere momentos de dificuldades e prossiga para novos estágios de 

aprendizagem, sendo estes estímulos realizados pelo professor. 

Denota-se como questões fundamentais para a inovação pedagógica na 

docência se ligam à figura dos professores, às possibilidades que eles tenham para 

implementar as inovações e os estímulos que pretendem junto aos seus estudantes  

e, ainda, para a prática de ensinar com novas metodologias, em particular, com o uso 

das tecnologias digitais. 
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Pois, inovar na educação é adaptar as práticas e metodologias de ensino às 

ações da sociedade contemporânea e ao perfil dos estudantes desse novo século e 

na realidade a cultura de inovação é uma transformação de mentalidade, focada em 

práticas pedagógicas modernas e comprometidas com o desenvolvimento integral dos 

estudantes.  

Mas, para que toda essa inovação possa ocorrer é desejável que o professor 

desenvolva estratégias didáticas que envolvam o uso de metodologias de ensino, nas 

quais o estudante tem um papel de protagonista, podem ser uma forma importante 

para a inovação da educação básica e também  no ensino superior, impulsionando a 

aprendizagem e formação dos estudantes. 

São exemplos de metodologias inovadoras: a aprendizagem baseada em 

projetos (Blended Learning ou Aprendizagem Híbrida), a  aprendizagem por resolução 

de problemas (Problem Based Learning), a sala de aula invertida (Flipped Classroom), 

jogos (Gameficação) e Peer Instruction e cada uma dessas metodologias devem ser 

dinamizadas de acordo com a modalidade de ensino, apresentamos um pequeno 

resumo de cada um. 

Blended Learning ou aprendizagem híbrida 

É um método de aprendizado que combina atividades a distância e presenciais. 

Trata-se de uma metodologia de ensino e aprendizagem adequada também a 

educação corporativa em qualquer empresa.  

É um método apropriado às transformações tecnológicas, que estão 

transformando a forma como aprendemos e ensinamos tanto em sala de aula como 

no ambiente empresarial. 

São ambientes que oferecem ferramentas e oportunidades para aprendizagem 

na prática, localizados em espaços comunitários e instituições educacionais. 

Aprendizagem por Resolução de Problemas (Problem Based Learning) 

A aprendizagem baseada em problemas, ou simplesmente conhecida como 

ABP (ou até mesmo PBL, sigla oriunda do inglês problem based learning) é, uma 

metodologia voltada para a aquisição do conhecimento por meio da resolução de 

situações problemas. 

Essa é uma inovação muito interessante e que vem sendo utilizada com 

bastante sucesso em muitos países. 

Tem como principal objetivo mesclar alguns dos princípios básicos da 

educação, ou seja, a teoria e a prática. A finalidade é fazer com que o aprendizado 

seja mais ativo e ocorra de forma simultânea, fazendo com que o estudante tenha as 

bases teóricas e teste-as ao mesmo tempo. 

A ABP faz com que os estudantes se tornem muito mais engajados, 

especialmente por dar vez a outros métodos de ensino que diferem bastante da 

educação engessada das salas de aula tradicionais. Isso cativa o interesse da turma 
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e, simultaneamente, os ajuda a desenvolver seus conhecimentos de forma mais 

abrangente. 

O principal pilar da ABP é, portanto, a organização da proposta pedagógica em 

torno da resolução de problemas e não com a separação das unidades curriculares a 

que estão habituados. Além disso, há a preocupação com o ato de lecionar a teoria e 

fazer com que a turma aplique os conteúdos vistos imediatamente, absorvendo o 

aprendizado e explorando os conceitos de forma mais profunda. 

Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom) 

Nessa metodologia o conteúdo passa a ser estudado em casa e as atividades, 

realizadas em sala de aula.  Com isso, o estudante deixa para trás aquela atitude 

passiva de ouvinte e adota o papel de protagonista do seu próprio aprendizado. 

É uma perspectiva metodológica na qual o estudante aprende por meio da 

articulação entre espaços e tempos on-line - síncronos e assíncronos - e presenciais. 

Com isso, integra, juntamente com outras práticas pedagógicas, o chamado Ensino 

Híbrido. 

De forma mais simplificada, a Sala de Aula Invertida, o que é feito na escola, 

será feito em casa, o dever de casa feito em casa será concluído na aula” (Bergmann 

e Sams, 2020). 

Comparada ao método tradicional de ensino, sugere a inversão dos ambientes 

em que são realizadas as atividades.  

A explanação do conteúdo ocorre em casa, a partir de videoaulas e outros 

recursos indicados pelo professor e, a resolução de exercícios e demais atividades, 

ocorrem agora em sala de aula. 

Em suma, a sala de aula invertida é uma abordagem pedagógica na qual a aula 

expositiva passa da extensão da aprendizagem grupal para a extensão da 

aprendizagem individual, enquanto o espaço em sala de aula é transformado em um 

ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo, no qual o professor dirige e faz a 

mediação dos estudantes na aplicação dos conceitos. 

Para que a Sala de Aula Invertida apresente todas essas vantagens e cumpra 

seus objetivos é preciso uma mudança de postura tanto do professor quanto do 

estudante.  

Gamificação 

A gamificação contribui com o desenvolvimento e participação do estudante, 

além de possibilitar estímulos externos que auxiliam no processo de aquisição de 

conhecimento e no reforço escolar. 

A prática consiste em aplicar elementos de jogos no processo de 

aprendizagem, sendo considerada também uma metodologia ativa de aprendizagem. 

A estratégia apoia o uso de noções de jogos como: progresso, pontuação, 

avatares, desafios e rankings em contextos escolares.  A gamificação não precisa da 
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tecnologia para existir e muitos professores principalmente da educação infantil e 

ensino fundamental utilizam com outras tecnologias que não digitais. 

A principal diferença entre gamificação e jogos é que o jogo é considerado algo 

completo, já a gamificação é uma abordagem que contém elementos de jogos. 

A gamificação traz muito dinamismo ao aprendizado, pois sabemos que a rotina 

escolar pode ser fadigosa e até mesmo monótona, afinal, ao longo das séries os 

estudantes vão tendo mais aulas e menos momentos lúdicos em sua rotina e com isso 

os benefícios da gamificação é o dinamismo que ele traz ao aprendizado e a inovação 

e forma como os estudantes começam a enxergar as atividades. 

Peer instruction  

É uma metodologia desenvolvida pelo professor de Física da Universidade de 

Harvard (Estados Unidos), Eric Mazur. Traduzindo literalmente como “Instrução entre 

os Pares”, surgiu na década de 1990, após alguns anos de observações feitas pelo 

professor na própria sala de aula e baseando-se em dados estatísticos sobre o 

rendimento dos alunos nos cursos introdutórios de Física norte-americanos. 

Segundo Mattar, 2017, pag. 46: 

 
A retenção do conhecimento tamb´[em se mostra maior com a peer 
instruction, em relação a educação tradicional, provavelmente porque 
a aprendizagem ativa ajuda a movimentar a informação da memória 
de curto prazo para de longo prazo. Além disso, melhora nos 
resultados de aprendizagem entre as mulheres foi maior do que entre 
os homens. O refinamento da pedagogia, projetado para ajudar os 
alunos a aprender mais com leituras antes das aulas e intensificar seu 
envolvimento nas discussões durante as aulas, foi contribuindo para 
aumentar ainda mais a compreensão e os resultados de 
aprendizagem. Importante notar que esses resultados envolveram 
cinco professores diferentes, ou seja, não dependem do estilo de 
ensino de um professor específico.   

Podemos empreender que a essência da Peer Instruction é modificar a 

dinâmica da sala de aula para que os estudantes auxiliem uns aos outros no 

entendimento dos conceitos e, em seguida, sejam administrados pelo professor no 

aperfeiçoamento desse aprendizado por meio de questões dirigidas. 

Para tanto, os estudantes passam por uma etapa preparatória em que realizam 

leituras pré-aula e quando já estão apropriados desse material quando encontram o 

professor, respondem a questões de múltipla escolha. Com base nos “votos”, o 

professor direciona os pontos que precisam ser mais bem enfatizados para o 

aprendizado dos estudantes. 

A experiência positiva, em termos de engajamento e frequência dos 

estudantes, chamou a atenção de escolas e universidades do mundo todo, que 

passaram a utilizar a Peer Instruction como alternativa metodológica, mas infelizmente 

é uma metodologia ainda pouco utilizada na educação brasileira.  
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Com relação às tecnologias digitais e seu papel nas metodologias inovadoras 

e por conseguinte as práticas pedagógicas de aprendizagem, pressupomos que este 

se vincula às abordagens que privilegiam o desenvolvimento de atitudes ativas no 

estudante e a vivência de situações investigativas no processo de aprendizagem.  

Grande desafio para os professores e formação destes. 

4. Considerações finais 

Como vimos, o presente trabalho partiu da observação pela autora do itinerário 

de formação docente dos professores e suas práticas com o advento das 

metodologias inovadoras no processo de aprendizagem.  

É importante reiterar que as estratégias didáticas que privilegiam as interações 

entre os estudantes devem ser utilizadas e incentivadas aos professores desde a sua 

formação e na prática em sala de aula numa constância e pautada em seu 

planejamento. 

Além disso, um ensino de cunho mais exploratório e investigativo deve ser 

praticado, abalizando uma tendência, qual seja, a de no caso de o Ensino Superior 

procurar levar os estudantes (futuros professores) a um protagonismo maior durante 

as aulas e dessa forma praticarem tais metodologias na esfera das unidades 

curriculares ofertadas. 

A utilização das práticas pedagógicas inovadoras no fazer pedagógico do 

professor favorece a autonomia do estudante tanto na educação presencial, quanto 

na modalidade a distância, favorecendo a curiosidade, estimulando na tomadas de 

decisões individuais e coletivas, provenientes das atividades oriundas da prática social 

e em contextos do estudante.  

FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

INOVADORAS NA EDUCAÇÃO  

TEACHER TRAINING AND INNOVATIVE PEDAGOGICAL 

PRACTICES IN EDUCATION 

Abstract 

This work presents an introductory vision about teacher training and innovative 

practices in education that are urgent in teaching work, based on the most diverse 

teaching methodologies and their pedagogical work. It is necessary that the results 

obtained in the teaching-learning process are more effective and the training of 

teachers and their daily practice of innovating in the classroom is of great importance, 

since new technologies are fundamental tools for work in the classroom, be it physical 

or virtual environment. Innovative methodologies lead to a new student who is more 

participatory and in every sense builders of knowledge and collaboration. 
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A FUNÇÃO DA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEU PAPEL 
FRENTE A NOVA SOCIEDADE DIGITAL 

 

Lowise Gomes de Souza  

 

Resumo: 

Por acreditar que boa parte dos professores não fazem o uso das novas metodologias 

ativas visando uma qualidade no trabalho educativo com base em um ensino voltado 

para competências, este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo levantar 

dados bibliográficos que expliquem a evolução histórica da função e formação de 

Orientadores Educacionais, proporcionar a explanação da quebra de paradigmas 

sociais transcorrendo os significados de Sociedade Moderna e Pós- Moderna, além 

das principais concepções de Sociedade Digital e, como se dá a participação dos 

atores inseridos nesse novo corpo social. Somado a isso, apontar as atuações 

precípuas do Orientador Pedagógico na sociedade Pós-Moderna e, facilitar uma 

conexão na atuação desse Orientador e as novas proposta de metodologias ativas 

para uma educação inovadora sugeridas pela nova Sociedade Digital. Essas 

mudanças já atingem todos os níveis de educação, porém, nessa pesquisa, minha 

atenção está direcionada para a postura do Orientador Educacional e suas 

contribuições para a nova sociedade digital. Procederei a partir das seguintes 

questões a investigar: Quais são as funções atribuídas ao Orientador Pedagógico 

nessa nova sociedade digital? Como se transcorreram as mudanças de paradigmas 

da sociedade? Quais as principais expectativas e frustrações da equipe pedagógica a 

respeito dos meios tecnológicos atuais? Quais as principais contribuições que os 

orientadores pedagógicos podem oferecer para a melhoria do trabalho docente? Para 

o alcance de tal finalidade na metodologia será utilizado inicialmente o seguinte aporte 

teórico: Stuart Hall, definindo os conceitos de modernidade e pós-modernidade que 

se encontram marcantes na sociedade atual. E, articula-se a esse teórico os conceitos 

postulados por Martha Gabriel a respeito da Sociedade digital e a educação frente às 

novas tecnologias. Para iniciar uma elucidação dos conceitos de Metodologias Ativas, 

como uma forma de diversificar as metodologias de aprendizagem, as concepções 

levantadas por, João Mattar e, para melhor explanar sobre orientação educacional os 

conceitos de Giacaglia e Penteado. Espera-se ao final dessas análises deixar algumas 

reflexões ou respostas para uma questão que vem inquietando profissionais da área 

da educação, ou seja, como um orientador pedagógico pode contribuir para a 

promoção de educação voltada para o desenvolvimento de competências fazendo um 

uso efetivo das novas tecnologias. É minha intenção, através dos resultados obtidos, 

apresentar propostas de práticas pedagógicas e esclarecimentos a respeito do 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 

40 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 236   jan./mar. 2023    p. 39 a 53 

posicionamento dos orientadores pedagógicos em ação colaborativa com os 

professores frente a Sociedade Digital.  

Palavras-Chave: Orientação; Tecnologia; Sociedade Digita  

1. Introdução 

A profissão de Coordenação e Orientador Educacional e Pedagógica surgiu a 

muito tempo e, suas implicações nas organizações educacionais causaram diversas 

discuções em relação sua funcionalidade. Primeiramente, seu foco apresentava um 

aspecto bastante artificial e, por influências estrangeiras, transformando-se para 

encargos mais específicos e objetivos mais pontuais na busca do desenvolvimento 

dos alunos e, consequentemente toda comunidade educacional.  

Para a execução de suas funções, as atividades atribuídas ao 

coordenador/orientador educacional e pedagógico requerem conhecimentos 

relacionados às diversas áreas educacionais, da psicologia e, as inúmeras 

transformações que ocorrem em sociedade.  

Com base no exposto, proponho como tema de estudo “A função da Orientação 

Pedagógica e seu papel frente Nova Sociedade Digital”, no qual, a questão central 

deste trabalho é poder discutir, analisar e interpretar a postura e formação dos 

Orientadores Pedagógicos frente as mudanças na educação e suas influências em 

sociedade, em especial a “a nova concepção de sociedade digital” e sua proposta de 

ensino híbrido e aprendizagens significativas, com vistas a uma educação voltada 

para o desenvolvimento de competências. Assim, poder entender esse novo corpo 

social como, um organismo ativo que se encontra em constante movimento, 

reorganizando-se constantemente às necessidades da realidade.  

Pode-se dizer em seus aspectos gerais que, o orientador pedagógico é um dos 

membros da equipe gestora, que atua ao lado do diretor e do coordenador 

pedagógico. Como um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento pessoal de 

cada aluno, contribui dando suporte a sua formação como cidadão, à reflexão sobre 

valores morais e éticos e à resolução de conflitos. E, ao lado do professor, esse 

profissional promove um processo de formação para a equipe docente, contribuindo 

diretamente na elaboração de um plano de formação, com analises coletivas, 

preocupando- se com uma visão “do todo” trabalho desempenhado em sala de aula 

e, para que assim, tenha subsídios para poder estabelecer mais metas e 

possibilidades de desenvolvimento integral dos alunos.  

Diante disso, o tema sugerido é de fundamental relevância, por poder 

proporcionar/oferecer/buscar uma melhor compreensão da atuação dos Orientadores 

Pedagógicos frente a “Sociedade do Digitais” e, como suas ações podem vir a ser 

relevantes no auxílio da formação dos alunos em parcerias com os professores e toda 

a comunidade de ensino, propondo uma formação baseada no desenvolvimento de 

competências. Além de buscar subsídios para melhor responder questões que 

envolvem o cotidiano na prática de Orientação como: Quais são as funções atribuídas 
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ao Orientador Pedagógico nessa nova sociedade digital? Quais as principais 

expectativas e frustrações da equipe pedagógica a respeito dos meios tecnológicos 

atuais? Quais as principais contribuições que os orientadores pedagógicos podem 

oferecer para a melhoria do trabalho docente?  

Sendo assim, pode-se destacar como objetivo geral a necessidade de se 

conscientizar e atualizar no que diz respeito ao desempenho do Orientador 

Pedagógico como individuo ativo e mobilizador no processo de ensino aprendizagem 

dentro de um corpo educacional orgânico, atuante na promoção de uma educação 

ativa atuando significativamente como um profissional conectivo entre todos os atores 

do ambiente escolar e um dos principais responsáveis em promover recursos para o 

desenvolvimento dos alunos e a promoção da qualidade de ensino diante a Sociedade 

Digital.  

São, portanto, os objetivos específicos desta pesquisa, primeiramente levantar 

dados bibliográficos que expliquem a evolução histórica da função e formação de 

Orientadores Educacionais, em seguida, proporcionar a explanação da quebra de 

paradigmas sociais transcorrendo os significados de Sociedade Moderna e Pós-

Moderna, somado a isso pontuar as principais concepções de Sociedade Digital e, 

como se dá a participação dos atores inseridos nesse novo corpo social. Para por fim, 

apontar as atuações precípuas do Orientador Pedagógico na sociedade Pós-Moderna 

e, facilitar uma conexão na atuação desse Orientador e as novas proposta de 

metodologias ativas para uma educação inovadora sugeridas pela nova Sociedade 

Digital.  

Para tentar alcançar esses objetivos, será realizado um trabalho de cunho 

teórico, baseado em referências de autores nacionais e internacionais, que abordam 

os temas como: tecnologias, orientação educacional, novas aprendizagens, 

competências, educação e quebras de paradigmas sociais e educacionais. Pontuando 

como principais autores as reflexões de Stuart Hall, definindo os conceitos de 

modernidade e pós–modernidade que se encontram marcantes na sociedade atual. 

E, articula-se a esse teórico os conceitos postulados por Martha Gabriel a respeito da 

Sociedade digital e a educação frente às novas tecnologias. Para iniciar uma 

elucidação dos conceitos de Metodologias Ativas, como uma forma de diversificar as 

metodologias de aprendizagem, as concepções levantadas por, João Mattar e, para 

melhor explanar sobre orientação educacional os conceitos de Giacaglia e Penteado. 

No qual serão alguns dos principais embasamento para as respostas e inquietações 

de como vem sendo aplicado o papel do Orientador Pedagógico diante às novas 

metodologias educacionais, e suas contribuições no processo de ensino 

aprendizagem.  

Salienta-se que como resultados desse trabalho, pretende-se destacar e 

conectar as atribuições designadas aos Orientadores Escolares dentro desse novo 

contexto educativo e, pontuar como elas podem ser significativas para o 

desenvolvimento de uma formação completa, contribuindo para esclarecer as 

inquietudes profissionais da área da educação no contexto escolar relacionadas ao 

processo formativo dos alunos inseridos na Sociedade Digitas, ou seja, como seus 
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conhecimentos podem auxiliar para a utilização consciente por parte dos atores 

envolvidos, das inúmeras possibilidades que essa nova era tecnológica pode ofertar 

e, oferecer assim propostas de educação inovadora e consistente, com vistas a um 

aprendizado transformador. É minha intenção, através dos resultados obtidos, 

apresentar reflexões desta nova realidade social que possam vir a colaborar para 

práticas pedagógicas mais lúdicas e contemporâneas, a partir da compreensão da 

função do Orientador Pedagógico na nova Sociedade Digital.  

 

2. Metodologia 

Com a intenção de verificar como atores integrantes do ambiente escolar 

articulam-se junto às novas formas de aprendizagens inovadoras, particularmente a 

atuação desempenhada pelo Orientador Pedagógico no processo educativo, na 

primeira parte será feito um breve levantamento histórico no qual será abordado o 

desenvolvimento das atividades atribuídas ao Orientador Educacional e Pedagógico 

e suas perspectivas frente a troca de paradigma do instrumental utilizado em 

educação do sujeito analógico (moderno) para o tecnológico (pós-moderno).  

O segundo momento será reservado à esclarecimentos a respeito das 

transformações ocorridas nas sociedades e suas implicações, principalmente diante 

de questões que influenciam os processos de ensino aprendizagem e as novas 

tecnologias digitais.  

Com base nos dados levantados, espera-se elucidar as principais conquistas 

analisadas ao longo do trabalho em relação ao papel do Orientador Pedagógico e, 

apontar e analisar as principais atribuições precípuas do Orientador Pedagógico na 

pós-modernidade, para a promoção de uma aprendizagem inovadora juntamente com 

o corpo educacional, visando a qualidade máxima e o desenvolvimento de 

competências no que se refere a aquisição de conhecimento por parte dos alunos.  

Dessa forma, na tentativa de encontrar respostas para as questões levantadas 

acima, o texto será baseado em referências de autores nacionais e internacionais, que 

abordam os temas como: tecnologias, orientação educacional, novas aprendizagens, 

competências, educação e quebras de paradigmas sociais e educacionais. Pontuando 

como principais autores as reflexões de Martha Gabriel, Bacich e Moran a respeito da 

Sociedade digital e a educação frente às novas tecnologias. Para iniciar uma 

elucidação dos conceitos de Metodologias Ativas, como uma forma de diversificar as 

metodologias de aprendizagem, as concepções levantadas por João Mattar e, para 

melhor explanar sobre orientação educacional os conceitos de Giacaglia e Penteado.  

No qual serão alguns dos principais embasamento para as respostas e 

inquietações de como vem sendo aplicado o papel do Orientador Pedagógico diante 

às novas metodologias educacionais, e suas contribuições no processo de ensino 

aprendizagem. 
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3. Orientação pedagógica e uma proposta de metodologias ativas 
para uma Educação inovadora 

Com tantas transformações sofridas pela sociedade, devido ao processo de 

globalização e a disseminação do uso da internet, o processo de ensino 

aprendizagem, precisou desenvolver novas e diferenciadas formas de levar aos 

alunos um aprendizado de qualidade. Dessa forma, um ensino voltado para o 

desenvolvimento de competências, o uso de situações problema, usando como base 

as metodologias ativas corroboram para a promoção de uma educação inovadora.  

Para que esta proposta de ensino ocorra com qualidade, a orientação 

pedagógica deve atuar em comunhão para o desenvolvimento contínuo dos 

professores, inserindo o uso das novas propostas educacionais e dos recursos 

tecnológicos disponíveis como aliados do trabalho docente, tanto no momento da 

transmissão de conhecimento, quanto para pesquisa e para a preparação das aulas 

de forma didática, no qual a compreensão por parte dos educadores que a utilização 

das ferramentas comuns no dia a dia doa alunos é uma forma de fazer com que os 

conteúdos sejam aprendidos mais facilmente. Entendendo que, aprendizagem por 

meio da transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamento e 

experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda 

(BACICH; MORAN, 2018).  

A orientação Pedagógica, nesse novo momento social necessita de melhores 

compreensões para desenvolverem juntamente com seus professores uma forma de 

aprendizagem mais profunda, ou seja, é uma aprendizagem que requer espaços de 

práticas frequentes (aprender fazendo) e de ambientes ricos em oportunidades. 

Dando importância a estímulos multissensoriais e a valorização dos conhecimentos 

prévios dos estudantes para ancorar os novos conhecimentos (BACICH; MORAN, 

2018).  

Assim, podemos afirmar segundo, BACICH e MORAN (2018) a aprendizagem 

é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de níveis mais simples para mais 

complexos de conhecimento e competência em todas as dimensões da vida.  

Poderia ser enumerado diversos conceitos para melhor explicar o significado 

de metodologias ativas, porém dois conceitos contribuem para um melhor 

esclarecimento das ideias que envolvem essa nova realidade educacional:  

A metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, 
cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de 
métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno, com 
intenção de propiciar a aprendizagem. (...) dão ênfase ao papel 
protagonista do aluno, ao seu desenvolvimento direto participativo e 
reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, 
desenhando, criando com orientação do professor. São estratégias de 
ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na 
construção do processo de aprendizagem, de forma flexível interligada 
e híbrida. As metodologias ativas num mundo conectado e digita, 
expressam-se por meio de modelos de ensino híbrido, com muitas 
possíveis combinações. (BACICH; MORAN, 2018)  
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(...) podemos conceber uma educação que pressupunha a atividade 
(ao contrário da passividade) por parte dos alunos. Nesse sentido, a 
proposta do learning by doing (aprender fazendo) seria um exemplo 
de metodologia ativa. (MATTAR, 2017)  

 

Com a apropriação desses conceitos, é possível posicionar a atuação do 

orientador pedagógico de forma a atuar com a equipe docente para quebrar 

efetivamente o paradigma de que o professor teria uma posição central no processo 

de ensino (sendo ele um mestre, um sábio) e, ajudá-lo a compreender que depois que 

a internet passou a disponibilizar conteúdos gratuitos de qualidade, e em abundancia 

para quem estivesse interessado, possibilitou o surgimento de metodologias mais 

ativas, nas quais o aluno se torna protagonista e assume mais responsabilidade sobre 

o seu processo de aprendizagem.  

Assim, para melhor desenvolver o trabalho docente o Orientador pedagógico 

deve conhecer com segurança pelo menos algumas das novas propostas de ensino 

que são elencadas para compor ideias de metodologias ativas, com a intenção de 

melhor preparar os professores e, com isso oferecer um ensino de qualidade e voltado 

para o desenvolvimento das competências. Dessa forma, abaixo estarão elencadas e 

brevemente explicadas, algumas das novas propostas de metodologias ativas 

sugeridas por João Mattar (2017):  

Blended Learning ou aprendizagem híbrida seria mistura entre a educação 

presencial e a distância, mais especificamente on-line. Esse ensino híbrido é um 

programa de educação formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, 

por meio da aprendizagem on-line e, em outros momentos em um local físico e 

supervisionado. Pode-se obter quatro tipos de ensino híbrido: 1) Rotação que pode 

envolver rotações por estações, laboratório rotacional, salas de aula invertida e 

rotação individual, inclui qualquer disciplina ou curso em que os alunos alternem entre 

modalidades de aprendizagem em que pelo menos uma seja on-line. 2) À la carte os 

alunos cursam algumas disciplinas presenciais e uma on-line. 3) Flex fundamentado 

no ensino on-line com flexibilidade para o aluno através de atividades presenciais 

apoiadas ou conduzidas por tutores. 4) Virtual enriquecido são oferecidos sessões 

obrigatórias de aprendizagem presencial.  

Sala de aula invertida é um modelo pedagógico em que os elementos típicos 

da aula e da lição de casa são alternados. Pequenas aulas em vídeo são assistidas 

por estudantes por estudantes em casa antes das aulas, enquanto o tempo das aulas 

e dedicado a exercícios, projetos ou discussões. As aulas em vídeo são consideradas 

o ingrediente chave na abordagem invertida, sendo criadas e disponibilizadas pelo 

professor ou selecionadas de um repertório on- line.  

Peer Instruction, estilo de ensino interativo, criado em 1990, por Eric Mazur 

professor de disciplinas de introdução a física em cursos de graduação em ciência e 

engenharia da Universidade de Harvard, tem como objetivo fazer com os alunos 

participem ativamente do seu processo de aprendizagem, através da introdução de 

livros didáticos como material de leitura antes das aulas; substituição de testes de 

leitura por perguntas abertas respondidas antes das aulas; aprendizado cooperativo 
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incorporados aos momentos de discussão durante as aula. Essas mudanças 

destinaram-se a ajudar os alunos a aprender mais a partir das leituras e a aumentar 

seu envolvimento nos momentos de discussão e assim gerar melhores resultados de 

aprendizagens.  

Método de caso é considerado uma metodologia de ensino, diferenciando-se 

do estudo de caso que é uma metodologia de pesquisa. O método de caso é uma 

metodologia de ensino em que os alunos discutem e apresentam soluções para casos 

propostos por professores e, transportados e imersos na função de gestores e 

decisores e precisam se posicionar em relação a uma situação muito próxima do real, 

utilizando fundamentação teórica, debatendo com colegas e construindo 

colaborativamente uma solução para o caso apresentado.  

Aprendizagem baseada em problemas é uma metodologia de ensino em que 

os alunos aprendem em pequenos grupos e professores-tutores a partir de problemas, 

para identificarem e resolverem suas necessidades de aprendizagem. Já a 

problematização, os problemas são identificados pelos alunos, extraídos da 

observação da realidade, ou seja, a realidade é problematizada, os problemas são 

elaborados pelo professor para os alunos, em função do programa da disciplina ou do 

curso.  

Aprendizagem baseada em projetos é um método de ensino pelo qual os 

alunos adquirem conhecimentos e habilidades trabalhando por um longo período para 

investigar e responder a uma questão, um problema ou um desafio autêntico, 

envolvente e complexo.  

Pesquisa é uma variante da aprendizagem baseada em projetos, que em 

cursos de graduação se caracteriza como produção de trabalhos para disciplinas, 

iniciação científica ou mesmo elaboração de um trabalho de conclusão de curso, 

nesses casos o professor atua muito mais como um orientador de estudos.  

Aprendizagem baseada em games e gamificação tem como característica a 

possibilidade do jogador poder escolher como aprender, assumindo papeis ativos, e 

levantando como grande desafio levar os alunos a atingirem o mesmo nível de 

maturidade e preparação no controle de seu processo de aprendizagem.  

O design thinking é uma metodologia para propor soluções criativas e 

inovadoras para problemas que utiliza a forma de pensar dos designers, é uma 

abordagem mais centrada no ser humano e divide-se nas seguintes etapas: criar 

empatia, definir, idear, prototipar e testar.  

Uma vez discriminadas as diversas formas de metodologias ativas, o orientador 

pedagógico, poderá utilizar desses conhecimentos para que juntamente com a equipe 

docente possa proporcionar aos alunos um aprendizado mais dinâmico, interativo e 

transdisciplinar. Dessa forma, a orientação pedagógica aplicada na atualidade, não 

pode ser enquadrada em ações características em épocas passadas, o orientador 

pedagógico precisa buscar um processo de desenvolvimento diário para que possa 

ter subsídios de atuação ao lado dos professores de forma orgânica e integral com 

vistas a promoção de uma boa performance dos discentes.  
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4. Atuações do orientador pedagógico na sociedade pós-moderna – 
competências e trabalho docente 

A era digital está trazendo um novo elemento para o processo educativo. Que 

é a popularização do acesso a informação. O que antes era conteúdo exclusivo das 

escolas, hoje está mais acessível a todos, facilitando a aprendizagem dos indivíduos 

fora do ambiente escolar.  

Como vimos a educação deixou de ser linear, com um currículo previsível e 

caminhos pré-determinados e, precisou se reinventar diante de um aluno que tem 

acesso a outras fontes de informação, ampliou seus interesses e seus conhecimentos 

e espera mais da atuação pedagógica. O grande desafio está, na escola colocar o 

aluno no centro do processo pedagógico, com uma educação personalizada 1para 

poder atender às suas expectativas. Para isso, uma orientação pedagógica com uma 

visão mais atual e em uma linguagem clara, seria um primeiro passo para a 

remodelação de alguns processos didáticos e a inserção de novas propostas 

pedagógicas no cotidiano do trabalho docente.  

Desde o início da pesquisa, foi verificado que na maioria da bibliografia 

consultada uma caracterização muito abrangente das atribuições do 

Orientador/Orientação Pedagógico(a) no qual, todas conduzem para o fato dele estar 

diretamente ligado “ao grupo de gestão da escola, na tentativa de propor um trabalho 

em conjunto com a equipe pedagógica e professores tendo o objetivo de mediar um 

ensino de qualidade”. O que de fato não é incorreto, mas a meu ver incompleto.  

Nos capítulos anteriores foi descrito, com mais detalhes e referencias todas 

essas especificações sobre o Orientador/Orientação Pedagógica (o), porém para o 

principal questionamento levantado, até o momento não foi encontrado uma definição 

e explicação clara e objetiva que justificasse e respondesse a todas as inquietações, 

sobre esse (a) orientador/orientação nas perspectivas atuais de aprendizagem. 

Para isso, a partir de agora buscarei coordenar as funções do Orientador 

Pedagógico aos ensinamentos e propostas sugeridas por Perrenoud, a respeito da 

formação continuada dos professores em cima de uma proposta de desenvolvimento 

de competências, buscando articular com observações feitas por Bacich, Moran e 

Mattar sobre uma proposta didática e a estruturação do trabalho docente através das 

metodologias ativas e um ensino híbrido, com o objetivo de integrar e ampliar a 

atuação do Orientador Pedagógico às novas concepções de ensino.  

O orientador pedagógico, para alcançar o êxito de sua atuação em uma 

sociedade pós-moderna, deve antes de quaisquer tomadas de decisão compreender 

que os pensamentos e ações dos indivíduos encontram-se descentralizados e 

fragmentados (GABRIEL, 2015) e que, o desenvolvimento profissional e técnico dos 

                                                           
1 Aprendizagem personalizada permite que os aprendizes tenham voz e possam escolher o que, 

como, quando e onde eles aprendem (...) o aluno está envolvido na criação das atividades de 

aprendizagem, que estão adaptadas às suas preferencias, aos interesses pessoais e à curiosidade 

inata. (BACICH; MORAN, 2018 p.33)  
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professores, está na compreensão conjunta de toda a equipe, da necessidade de 

mudança, de transformar o processo de ensino. Como podemos verificar abaixo:  

As reformas atuais confrontamos professores com dois desafios de 

envergadura: reinventar sua escola enquanto local de trabalho e 

reinventar a si próprios enquanto pessoas e membros de uma 

profissão. A maioria deles será obrigada a viver em condições de 

trabalho e em contextos profissionais totalmente novos, bem como 

assumir desafios intelectuais e emocionais muito diversos daqueles 

que caracterizavam o contexto escolar no qual aprenderam seu ofício. 

(THURLER, 2002 p. 89)  

Para esse fim, o (a) orientador/orientação deve estar atento as principais 

dificuldades encontradas pelos professores e, replanejar sua atuação para atender a 

essas dificuldades. Muitos docentes com formação 2.0 atuam em uma sociedade pós-

moderna, apresentam metodologias antigas de ensino, mostrando-se resistentes na 

adoção das tecnologias e metodologias ativas de ensino em sala de aula. O (a) 

orientador/orientação, pode buscar promover no interior dos espações escolares, 

capacitações e atualizações para toda a equipe pedagógica, com a finalidade de 

melhorar as habilidades dos profissionais de educação com os novos recursos 

disponíveis, colaborando assim, para uma reinvenção individual de cada docente para 

a ação da sua prática.  

O grande problema de readequação dos espaços escolares é que os alunos 

que hoje são inseridos na escola, já chegaram 3.0 e estando totalmente familiarizados 

com as tecnologias e, os professores em sala de aula são 2.0 (em alguns casos 1.0), 

assim não conseguem se alinhar com as necessidades dos discentes, donde esses 

“alunos” tendem a ficar entediados com o que está sendo ofertado em sala.  

Considerando a necessidade da escola de se transformar, o ideal seria que, o 

(a) orientador/orientação juntamente com a equipe de gestores, ao invés de 

permitirem que as instituições de ensino afastarem os recursos tecnológicos, 

aderissem às tecnologias digitais para agregar mais riqueza ao trabalho docente. 

Levantando a possibilidade de adoção de metodologias ativas
2 de aprendizagem e 

um ensino híbrido
3
, para que em um trabalho conjunto, consiga atender as 

necessidades dos alunos inseridos num processo educativo de ensino, sendo 

reorganizado para uma educação 3.0.  

Assim, segundo Perrenoud (1999), os professores precisam sentir-se 

responsáveis pela formação global do aluno. O ensino por competências propõe a 

                                                           
2 Metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, 

participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com 
a orientação do professor. (BACICH; MORAN, 2018 p.4) 
 
3 Aprendizagem hibrida destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento de espações, tempo, 

atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem esse processo ativo. (BACICH; MORAN, 

2018 p.4)  
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educação integral do educando, de forma que não haja fragmentação dos conteúdos 

abordados e uma mecanização dos planejamentos e procedimentos de ensino 

propostos. Mesmo que, ao trabalhar com competências, o educando mobilize 

conhecimentos que sejam de ordem disciplinar, o importante é que ele saiba, através 

de auxílio tecnológico, transpor os conhecimentos de diferentes áreas utilizando-os 

como componentes da realidade, atribuindo sentido a toda prática educativa:  

Se esse aprendizado não for associado a uma ou mais práticas sociais, 

suscetíveis de ter um sentido para os alunos, será rapidamente esquecido, 

considerado como um dos obstáculos a serem vencidos para conseguir um diploma, 

e não como uma competência a ser assimilada para dominar situações da vida 

(PERRENOUD, 1999).  

O professor é uma pessoa e leva com ele uma bagagem repleta de histórias e 

de modelos. Antes de ser professor, ele foi aluno e, implicitamente, traz na sua prática 

os traços dos modelos que teve enquanto aprendente. Isto recursos tecnológicos hoje 

disponibilizados que podem influenciar o processo de ensino-aprendizagem. Um 

professor que aprendeu através da escrita, pode priorizá-la em sua docência e não 

utilizar outras formas de ensinar capazes de melhor desenvolver a aprendizagem de 

outros alunos, que apresentam particularidades e curiosidades para a aprendizagem. 

Um exemplo disso, é esse novo momento social e educacional no qual, os alunos 

encontram-se conectados a maior parte do tempo sofrendo os mais variados tipos de 

estímulo, com o auxilio das novas tecnologias e, consequentemente, tendo a 

oportunidade de uma melhor aprendizagem, mais dinâmica e significativa. Por isso, a 

formação continuada e a reflexão docente sobre a sua prática pedagógica são 

importantes tanto para a carreira do professor e a construção da sua identidade como 

para um melhor desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, para isso, 

a atuação participativa do Orientador Pedagógico contribui para uma visão holística 

sobre a prática desse professor no seu dia a dia, de modo a facilitar o entendimento e 

o novo modo de desenvolvimento profissional que esse ator precisa, para promover 

um ensino de qualidade.  

Os educandos aprendem de formas diferentes e, portanto, o professor precisa 

ser capaz de entender e atender essa diversidade existente na sala de aula, 

principalmente no que diz respeito às peculiaridades da nova sociedade digital. Com 

base no exposto, não basta o contato com os conteúdos para que a aprendizagem 

ocorra, é necessário que o educando relacione seus conhecimentos prévios com os 

novos e que utilize seus esquemas de conhecimento para analisá-los e apreendê-los. 

Dessa forma, ocorre a aprendizagem significativa que é o resultado da interação 

cognitiva entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, sendo este o 

momento que os conhecimentos novos ganham significado. Essa articulação e essa 

promoção de uma aprendizagem significativa é de responsabilidade do corpo escolar 

que precisa estar preparado e sempre disposto a buscar por novos conhecimentos, 

especificamente aos que dizem respeito às novas tecnologias digitais e suas múltiplas 

aplicações no contexto educacional, tanto dentro quanto fora de sala de aula.  
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Cabe salientar, que tanto os Orientadores quanto os Professores, ao assumir 

uma educação por competência, multiplicarão projetos que admitam a 

responsabilidade de promover um ensino com qualidade promovendo o 

desenvolvimento integral dos indivíduos. Através de métodos ativos e da pedagogia 

diferenciada, essa abordagem por competências, desafia os docentes e orientadores, 

a encarar os conhecimentos como recursos a serem mobilizados, para solucionar uma 

situação-problema, ou seja, exige passar de uma lógica de ensino para uma lógica de 

construção, baseando-se na premissa de que se constroem as competências 

exercitando-se em situações complexas (PERRENOUD, 1999, p. 54), que nos dias 

de hoje pode ser facilmente mediada pelos recursos digitais e tecnológicos voltados 

para a educação. Por isso, a necessidade de uma formação continuada e da 

adaptação constante do corpo docente, da orientação educacional e 

consequentemente de toda a unidade escolar de modo a atender às necessidades 

dos alunos do século XXI.  

5. Considerações finais 

Venho debatendo ao longo do trabalho as alterações ocorridas na área de 

Orientação Educacional e Pedagógica e, as implicações que estas atuações podem 

causar nos trabalhos educacionais. Como pode-se confirmar, primeiramente o foco 

do trabalho de orientação se posicionava bastante superficial em relação as 

necessidades que os alunos e professores tinham, só posteriormente que, o 

orientador adquiriu conotações mais especificas com vistas a se posicionar mais 

próximo da equipe pedagógica objetivando um crescimento educacional integrado e 

integral.  

Embora seja um dos membros da equipe gestora, o orientador pedagógico 

precisa adquirir conhecimentos além dos que possuem foco administração escolar, 

mas também, em diversas outras áreas educacionais como, psicologia, sociologia, 

antropologia e história; e, principalmente, nas novidades educativas que estão 

disponíveis no mercado, para que assim, consiga aprimorar seu desempenho e 

consequentemente colaborar na promoção de uma educação de qualidade.  

Ao analisar as mudanças sociais, podemos destacar também que, as 

necessidades dos indivíduos que se desenvolveram num período de modernidade 

(estáticos e previsíveis) são bastante distintas dos sujeitos fragmentados e 

inconstantes que movem a sociedade dos dias de hoje, devido ao advento tecnológico 

acarretado pela disseminação da internet de banda larga e, todas as facilidades que 

ela disponibiliza a seus usuários e, consequentemente no processo educativo.  

Esses novos recursos tecnológicos, consequentes das inovações 

disponibilizadas através da Sociedade Digital, oferecem inúmeras possibilidades para 

uma promoção de ensino híbrido, dinâmico, participativo e significativo para os alunos 

e; com isso desenvolver as múltiplas habilidades e competências que esse sujeito 

contemporâneo necessita para exercer seu papel de forma crítica em sociedade.  

Assim, para que as instituições educacionais pudessem se adaptar a essa nova 

demanda tecnológica, precisaram se reenquadrar às necessidades do público que 
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nela agora reside e, para isso, as ações desempenhadas pelos orientadores 

educacionais e pedagógicos também tomaram rumos diferentes dos encontrados no 

início da profissão, precisando aderir a posturas mais inovadoras e criativas, voltando 

sua atenção e atuação para uma formação mais continuada e com vistas as 

possibilidades existentes na nova Sociedade Digital.  

Embora as necessidades de reformulações nos processos formativos dos 

professores e orientadores tenham se tornado mais necessárias, pode ser constatado 

também, que não há uma garantia legal que proporcione uma formação integral 

tecnológica para os professores e orientadores educacionais e pedagógicos para que 

possam adquirir hábitos tecnológicos desde o início de sua formação, no qual muitas 

dessas habilidades e competências, quando são desenvolvidas somente se fazem 

através da promoção da formação continuada.  

Para que a equipe pedagógica consiga oferecer uma formação de qualidade 

aos seus alunos, a formação continuada é extremamente fundamental para a 

qualificação de seus atores frente às novas exigências da Sociedade Digital e as 

inúmeras informações que nela são disponibilizadas diariamente, pois, são através 

desses ensinamentos que, orientadores pedagógicos em comunhão com a equipe 

docente conseguirá subsidiar o desenvolvimento de conhecimentos significativos para 

os seus alunos.  

Dessa forma, o trabalho do Orientador Educacional e Pedagógico deve estar 

embasado na promoção do desenvolvimento de competências, para que possa tornar 

seu papel mais ativo e, proporcionar, principalmente, junto com o professor, não 

excluindo todo o corpo educacional, oportunidades de formação continuada com 

vistas a uma educação significativa e integral para todos os atores da comunidade 

escolar.  

 

A FUNÇÃO DA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SEU PAPEL FRENTE A NOVA 
SOCIEDADE DIGITAL 

THE FUNCTION OF PEDAGOGICAL GUIDANCE AND ITS ROLE IN THE NEW 

DIGITAL SOCIETY 

 

 

Abstract 

 

Believing that most teachers do not make use of new active methodologies aiming at 

quality in educational work based on teaching focused on competences, this course 

completion work aims to raise bibliographic data that explain the historical evolution of 

the function and training of Educational Advisors, provide an explanation of the 

breakdown of social paradigms, going through the meanings of Modern and Post-

Modern Society, in addition to the main conceptions of Digital Society and, how the 

participation of the actors inserted in this new social body takes place. Added to this, 
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to point out the main actions of the Pedagogical Advisor in the Post-Modern society 

and, to facilitate a connection in the performance of this Advisor and the new proposals 

of active methodologies for an innovative education suggested by the new Digital 

Society. These changes already reach all levels of education, however, in this 

research, my attention is directed to the position of the Educational Counselor and his 

contributions to the new digital society. I will proceed from the following questions to 

investigate: What are the functions assigned to the Pedagogical Advisor in this new 

digital society? How did the changes in society's paradigms take place? What are the 

main expectations and frustrations of the pedagogical team regarding current 

technological means? What are the main contributions that pedagogical advisors can 

offer to improve teaching work? To achieve this purpose, the methodology will initially 

use the following theoretical contribution: Stuart Hall, defining the concepts of 

modernity and post-modernity that are striking in today's society. And, this theorist 

articulates the concepts postulated by Martha Gabriel regarding the Digital Society and 

education in the face of new technologies. To begin an elucidation of the concepts of 

Active Methodologies, as a way of diversifying learning methodologies, the concepts 

raised by João Mattar and, to better explain about educational guidance, the concepts 

of Giacaglia and Penteado. At the end of these analyses, it is expected to leave some 

reflections or answers to a question that has been worrying professionals in the field 

of education, that is, how a pedagogical advisor can contribute to the promotion of 

education focused on the development of skills, making effective use of the new 

technologies. It is my intention, through the results obtained, to present proposals for 

pedagogical practices and clarifications regarding the position of pedagogical advisors 

in collaborative action with teachers in relation to the Digital Society. 
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Resumo: 

O estudo teve como objetivo avaliar, por meio de observação participante, os 
resultados do curso de capacitação intitulado “Plágio: Não copie essa ideia!”, 
vinculado a um projeto de extensão registrado no Campus Ponta Grossa da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O projeto ocorreu no período de 
setembro/2021 e agosto/2022, foi desenvolvido de forma remota utilizando a 
plataforma Google Meet, e realizou-se por meio de oficinas de capacitação com 
duração de quatro horas. A observação se deu em sete turmas do curso, que contou 
com a participação de 348 inscritos, sendo 202 alunos de graduação, dois alunos de 
especialização, 66 alunos de mestrado, 24 alunos de doutorado e 54 pessoas da área 
técnica (professores, pesquisadores e técnicos). A coleta de dados ocorreu por meio 
de um formulário de inscrição, com seis questões estruturadas que foram de caráter 
obrigatório, um formulário estruturado de avaliação do curso com cinco questões (sem 
obrigatoriedade nas respostas); além do resultado de enquetes interativas aplicadas 
pelo professor formador durante as oficinas, anotações sobre as exposições dos 
participantes e observação do chat durante o curso. Os resultados demonstram que o 
tema “Plágio” é relevante para além da graduação, despertando o interesse de 
mestrandos e doutorandos, sendo de grande importância para formação continuada 
sobre a temática junto à comunidade acadêmica. 
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1. Introdução 

Com a grande circulação de informação e conhecimento vivenciados na 

sociedade atual por meio, principalmente, da internet, é necessário o desenvolvimento 

de “filtros” para que não se cometam equívocos, tanto na absorção de conteúdos 

como na divulgação e publicização desses. Esse dinamismo da troca de informações 

pode ser um facilitador para a pesquisa e a escrita acadêmica, mas, é considerado 

crime não referenciar as obras consultadas para qualquer tipo de escrita. Esse crime 

é denominado de plágio. 

Em se tratando de plágio, a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, “altera, 

atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências”. 

“Entretanto, mesmo a lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98) concedendo alguma 

proteção às obras intelectuais, a legislação não aborda especificamente sobre o plágio 

e a desonestidade em trabalhos acadêmicos.” (AIRES, 2019, p.126). Assim, mesmo 

a legislação não tratando diretamente sobre o plágio, a cópia de uma obra (ou parte 

dela) sem a devida autorização, é considerada crime contra o direito do autor sobre 

sua produção. 

Neste sentido, durante a II Conferência Mundial sobre Integridade em 

Pesquisa, realizada em Singapura no ano de 2010, foi redigido um documento que 

trata sobre a Integridade em Pesquisa, denominado de “Declaração de Singapura”. 

Dentre os pontos principais, o texto orienta no sentido de que 

 
As instituições de pesquisa devem criar e sustentar ambientes que incentivem 
a integridade através da educação, políticas claras e normas razoáveis para 
o progresso da pesquisa, ao mesmo tempo em que fomentam ambientes de 
trabalho que apoiem a integridade da mesma. (Declaração de Singapura, 
2010, p.1) 

 

De acordo com Pithan e Vidal (2013, p.78) “O plágio trata-se de uma questão 

ética, antes do que jurídica. É de grande importância a função educativa da 

universidade para o desenvolvimento de pesquisas científicas com integridade ética.” 

Portanto, cabe aos pesquisadores e às instituições de ensino promover o debate e 

propagar a informação sobre a ética necessária na construção da pesquisa e na 

divulgação do conhecimento. Adicionalmente, o II Encontro Brasileiro de Integridade 

em Pesquisa, Ética na Ciência e em Publicações (II BRISPE), realizado entre 28 maio 

e 01 de junho de 2012, publicou um documento no qual aponta que as Instituições de 

Ensino 

 
3. conscientizem os alunos de que o plágio é uma violação acadêmica, seja 
no ensino fundamental, ensino médio ou universitário. As instituições de 
ensino e pesquisa do país devem fornecer materiais educativos que mostrem 
que o plágio em monografias, dissertações e teses também é, além de 
violação acadêmica, uma prática ilegal no Brasil; (II BRISPE, 2012, p. 1) 

 
Ainda, sobre a necessidade de formação continuada sobre a temática Plágio, 

Aires (2017, p. 139) afirma 
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[...] que se as instituições de ensino superior tivessem normativos 

internos bem estabelecidos, fossem mais rigorosas quanto à análise dos 
documentos e punição dos responsáveis, realizassem orientações periódicas 
à comunidade por meio de palestras, seminários temáticos e oficinas de 
capacitação, desenvolvessem políticas e intensificassem ações para o 
combate sistemático da desonestidade em pesquisa, além de contarem com 
o suporte de um software para análise do plágio nos documentos, o volume 
de problemas relativos ao plágio, provavelmente, seria menor do que os 
apresentados nos resultados desta pesquisa, o que beira uma tragédia 
científica. Destaca-se que, somente por meio de ações efetivas, o cenário da 
pesquisa na área de Ensino pode ser aperfeiçoado. 

 
Assim, com o objetivo de colaborar nas discussões e na formação de uma 

pesquisa científica cada vez mais adequada eticamente, o projeto de extensão 

“Plágio: Não copie essa ideia!”, vinculado ao Campus Ponta Grossa da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), realizado por meio de oficinas de 

capacitação e ofertado de forma remota, propõe discutir a questão da desonestidade 

acadêmica apresentando a temática por meio de atividades teórico-práticas,  

proporcionando um ambiente crítico-reflexivo de diálogo sobre o plágio e outras 

desonestidades. 

A reflexão apresentada neste trabalho se deu a partir da observação 

participante ocorrida durante sete encontros, com público sempre diverso. O que se 

levou em conta durante a observação, foi: número de participantes; grau de instrução; 

nível prévio de conhecimento sobre o tema; satisfação do participante em relação ao 

curso e pertinência da capacitação. 

O que se pode notar durante a pesquisa é que o tema é relevante e desperta 

interesse da comunidade acadêmica. Destaca-se que a capacitação continuada deve 

ser implementada de forma periódica e sistematizada, pois o permanente diálogo 

sobre o tema pode contribuir para combater os casos de plágio e outras 

desonestidades ocorridos periodicamente. 

 

2. Metodologia 

 
Quanto à natureza, esta pesquisa utiliza o método de observação participante 

e é de abordagem qualitativa. A observação participante permite que o pesquisador 

se integre na realidade pesquisada, ao grupo e ao objeto de sua pesquisa. Como 

inferiu Batista Correia (2009, p.33) “[...] escolhemos por isso uma técnica que nos 

permite estar no 'terreno', nos contextos de ação e aí realizar observação”. Deste 

modo, ao participar das turmas estudadas, como observadores, os pesquisadores 

puderam colher informações e construir a pesquisa. 

Como campo de observação, os pesquisadores participaram das turmas do 

curso de extensão denominado “Plágio: Não copie essa ideia!”, ofertado pela UTFPR, 

sob a coordenação do Prof. Dr. João Paulo Aires. Teve início em 24 de agosto de 

2021, sendo ofertado uma vez a cada mês (exceto nos meses de janeiro/2022, 

fevereiro/2022 e julho/2022, por se tratar de recesso acadêmico). Foram observadas 
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e acompanhadas pelos pesquisadores(as), sete turmas até a consolidação desta 

pesquisa. 

No que concerne à observação participante Correia (2009) esclarece que 

Contudo há também que ter em atenção, que os participantes têm 
todo um saber tácito, que frequentemente se comunica em expressões não 
diretas ou numa linguagem não verbal. Isso exige do investigador grande 
capacidade de escuta e de observação dos comportamentos, que fica 
facilitada quando o investigador pertence a essa mesma cultura. (Correia 
2009, p.33) 

Portanto, era necessário para o bom êxito deste trabalho, que os pesquisadores 

participassem como observadores de todas as turmas e colhessem o material 

necessário para o corpus documental da pesquisa, por meio de formulários, 

anotações e enquetes, inclusive anotação das participações orais (via microfone) e 

por meio do chat no qual pode-se perceber a integração dos presentes em cada uma 

das turmas. 

A abordagem qualitativa se mostrou a mais adequada a esta pesquisa, visto 

que, segundo Prodanov e Freitas (2013) 
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para 
coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Tal pesquisa é 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 
processo e seu significado são os focos principais de abordagem.  
(PRODANOV e FREITAS, 2013, p.70) 

O pesquisador está inserido como observador na ação, o que permitiu avaliar 

a interação e o conhecimento dos participantes frente ao tema “plágio”; como o 

participante interage com a turma; quais suas opiniões a partir de enquetes sugeridas 

pelo professor formador e qual o impacto do curso de capacitação, por meio do 

formulário de avaliação final. 

O projeto de extensão “Plágio: Não copie essa ideia!”, durante as sete edições 

observadas para esta pesquisa, foi ministrado em ambiente virtual, utilizando a 

plataforma Google Meet5 da empresa Google LLC. O recrutamento dos participantes 

ocorreu por meio de posts divulgados nas redes sociais (Figura 1) e do sítio eletrônico 

Falando de Plágio6. 

                                                           
5 Disponível em: https://meet.google.com/ 

6 https://falandodeplagio.wixsite.com/eplagio 
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Figura 1 – Posts realizados nas redes sociais 

 
 

Fonte: (AIRES, 2022). Disponível em https://web.facebook.com/falandodeplagio 

Para se inscrever, o participante deveria preencher um formulário eletrônico 

(disponível na publicação nas redes sociais), registrando os seguintes dados: nome, 

e-mail, instituição, categoria (estudante, professor, pesquisador ou técnico). Após 

inscrito, todos os participantes receberam por e-mail o link para a sala de aula virtual 

no Google Meet, bem como acesso a um conjunto de materiais trabalhados no curso, 

disponíveis em uma sala de aula virtual na plataforma Google Classroom (Google 

LLC). 

Durante o curso, o professor formador utilizou a plataforma ahaSlides7 para 

interagir com os participantes, com estratégias envolvendo nuvens de palavras para 

que os participantes pudessem expressar a opinião sobre Plágio e outras 

desonestidades acadêmicas, bem como enquetes sobre o assunto trabalhado no 

curso (cópia de trabalhos e conhecimento sobre a proibição do Plágio, por exemplo). 

Como atividade prática, foram utilizados documentos compartilhados para trabalho 

em tempo real com os participantes, ferramentas de detecção de similaridade 

(utilizando os textos registrados no documento compartilhado), dicas de escrita 

científica, fichamento de leituras e organização de referências. 

Ao final de cada edição foi disponibilizado ao participante um questionário 

avaliativo, estruturado com cinco questões referentes ao aproveitamento do curso, 

satisfação com o conteúdo trabalhado e metodologia utilizada. Durante todo o período 

do curso, aproximadamente quatro horas, o professor formador deixou os 

participantes à vontade para fazer perguntas e observações, seja por meio do chat ou 

utilizando o microfone. 

 

                                                           
7 Disponível em: https://ahaslides.com/ 

https://web.facebook.com/falandodeplagio
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3. Coleta de dados e análise de resultados 

As turmas, durante as sete edições observadas, foram participativas, fizeram 

uso dos meios e recursos disponibilizados, colocando questões pertinentes como: 

“Quando é considerado plágio?”; “Se colocar referência só no final do texto, mas 

esquecer de colocar no parágrafo, mesmo assim é plágio?”; “Qual a consequência de 

plagiar?”. Outro ponto que chamou a atenção, foram as partilhas de experiências ou 

situações vivenciadas pelos próprios participantes. As questões foram sendo sanadas 

pelo professor formador simultaneamente à realização das perguntas, utilizando 

exemplos práticos e espaço para reflexões. Os participantes consideraram as 

respostas satisfatórias, manifestando isso oralmente ou pelo chat. 

Observou-se que, quanto ao uso dos softwares detectores de similaridade, 

quase a totalidade dos participantes afirmaram não conhecer ou não saber utilizar. 

Foram demonstradas duas ferramentas:  Duplichecker8 e Plagiarism Detector9. 

Quando realizada a prática, o professor formador utilizou trechos de textos escolhidos 

aleatoriamente, registrados pelos participantes em um documento compartilhado 

drante a formação. 

A Tabela 1 apresenta que, além de acadêmicos de graduação, o curso de 

capacitação teve a participação de um público que não se enquadra nos níveis de 

formação - graduação, mestrado e doutorado - escolhendo no ato da inscrição a opção 

“outros”. Isso demonstra que há interesse também da comunidade técnica a respeito 

da temática “plágio”.  No total, das sete edições, foram 54 (cinquenta e quatro) 

participantes que se definiram dessa maneira (15% do total de participantes). Essa 

informação permite considerar que o assunto abordado no curso atinge diferentes 

instâncias da comunidade. 

 

Tabela 1 – Levantamento das turmas 

Turma 
Número de 

participantes 

Grau de Instrução 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado Outros 

01 88 53 0 20 06 09 

02 57 47 0 6 1 3 

03 26 18 0 1 1 6 

04 33 17 0 4 1 11 

05 78 46 1 8 7 16 

06 51 21 1 19 1 9 

07 15 0 0 8 7 0 

Total 348 202 2 66 24 54 

Fonte: Autoria própria (2022) 

  
Ao final de cada turma, os dados foram organizados em planilhas para facilitar 

a análise. A priori, pensou-se que o curso seria voltado exclusivamente para 

acadêmicos da graduação e especialização lato sensu. Porém, foi possível perceber 

                                                           
8 Disponível em: https://www.duplichecker.com/ 
9 Disponível em: https://plagiarismdetector.net/ 

https://plagiarismdetector.net/


                                                     Revista Tecnologia Educacional 

 60 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 236   jan./mar. 2023    p. 54 a 68 

ao longo de sete edições, que o público do curso foi diversificado, tendo estudantes 

de mestrado e doutorado, além de professores, pesquisadores e técnicos. 

Nas sete edições, teve-se um total de 348 (trezentos e quarenta e oito) 

participantes com uma média de 50 (cinquenta) participantes por edição. Considera-

se uma quantidade adequada de público, uma vez que o curso de extensão foi 

ofertado no período vespertino. 

Ao observar a Tabela 1, é possível perceber que, mesmo os graduandos sendo 

o maior público em todas as edições, o quantitativo de mestrandos também foi 

considerável em duas edições (a primeira e a sexta edição), sendo 22% do público na 

turma 1 e 32% do público na turma 2. Quanto à doutorandos, o quantitativo mais 

expressivo foi na primeira e na sétima turma, correspondendo a 7% e 46% 

respectivamente. 

Como já mencionado, dúvidas acerca do assunto plágio e outras 

desonestidades acadêmicas sempre irão surgir, e um curso de capacitação oportuniza 

o relembrar de inúmeras questões e aspectos, muitas vezes apresentados em 

disciplinas de Metodologia da Pesquisa, prevenindo que se cometa equívocos no 

momento de uma publicação, como apontado por Aires (2019): 

 
Neste sentido, por meio das discussões obtidas nos trabalhos 

analisados, é 
possível pontuar as ações que podem ser realizadas nas instituições de 
ensino superior, destacando-se: a) elaborar regulamentos que observem 
sobre o plágio na elaboração de trabalhos; b) organizar cursos de 
capacitação e/ou treinamento, voltados à comunidade acadêmica; c) punir 
todos os casos em que exista violação de direito autoral. (AIRES, 2019, p. 
142) 

 
Foi possível perceber que a capacitação oportunizada à comunidade 

acadêmica, no caso, o projeto de extensão “Plágio! Não copie essa ideia”, não 

despertou interesse apenas dos alunos da graduação, conforme pode ser visualizado 

no Gráfico 1, composto pelos 348 participantes das sete edições. Essa questão (grau 

de instrução) é considerada obrigatória no formulário de inscrição, mas houve uma 

demanda de outros públicos, como no caso de estudantes de mestrado e doutorado, 

por exemplo. 
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Gráfico 1 – Grau de Instrução dos participantes 

 

Autoria própria 2022 

De acordo com o Gráfico 1, nas sete edições observadas, 69% dos 

participantes eram compostos por alunos de Graduação, apenas 1% de 

Especialização, 22% faziam parte do Mestrado, 8% eram do Doutorado. 

Ao iniciar o curso, os participantes são convidados a responder quanto ao nível 

de conhecimento sobre o assunto “Plágio”, de forma interativa por meio da plataforma 

ahaSlides. Numa escala de 1 (um) a 7 (sete), no qual 1 (um) significa pouco 

conhecimento sobre o assunto e 7 (sete) representa domínio completo do tema, 

notou-se por meio da observação participante que, em média, 75% respondem entre 

um e três, significando que tem pouco ou médio conhecimento sobre o Plágio na 

academia.  A Figura 1 apresenta os dados da primeira edição do curso, e nessa 

ocasião exatamente 50% dos respondentes (não sendo obrigatória a participação nas 

enquetes), expressaram ter pouco ou nenhum conhecimento sobre a temática. 

Adicionalmente, pode-se inferir que, neste momento (Figura1) mais de 80% dos 

participantes afirmaram ter conhecimento sobre o plágio até o nível 5. 

 

69%
1%

22%

8%

Grau de Instrução

Graduação Especialização Mestrado Doutorado Outros



                                                     Revista Tecnologia Educacional 

 62 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 236   jan./mar. 2023    p. 54 a 68 

Figura 2 – Exemplo de enquete sobre o nível de conhecimento do participante  

 

Autoria própria (2022) 

 
O baixo índice de conhecimento sobre a temática pode contribuir para os casos 

de plágio, ou ainda, do chamado “erro honesto”, quando o autor por desconhecimento 

da regra ou por esquecimento, não insere aspas em uma frase ou citação ou deixa de 

referenciar no corpo do texto, colocando referência à autoria apenas na sessão final. 

Sobre isso, Krokoscz (2011) enfatiza que  

É preciso considerar na discussão sobre o plágio, quando abordado na 
perspectiva do redator (plagiário), o aspecto que diz respeito às limitações 
relativas à incapacidade de produção de ideias. Nesse caso, a simples 
imputação de responsabilidade e penalização ao redator é impingir 
exclusivamente ao indivíduo um ônus que também diz respeito a outras 
pessoas. Considere-se aqui a responsabilidade da própria instituição de 
ensino (o leitor) em cumprir de forma eficaz seu papel educativo, seja 
instrumentalizando adequadamente e de forma eficiente a capacidade de 
escrita e se servindo de todas as medidas disponíveis que contribuam para a 
originalidade do conhecimento produzido. (KROKOSCZ, 2011, p.48) 

Dessa forma, há a necessidade da realização periódica de cursos de formação 

continuada para que não se incorra no erro por falta de conhecimento da regra de 

citação, por exemplo. Conforme dados da Figura 3 (obtidos nas respostas dos 

participantes da Turma 2), apenas 4,44% dos participantes alegaram ter domínio da 

temática plágio. 
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Figura 3 – Enquete da turma contendo nível de conhecimento 7 

 

Autoria própria (2022) 

 

Quando se observa todas as sete turmas, conforme demonstrado no Gráfico 2, 

o nível de conhecimento sobre o Plágio, em 178 respostas, se mantém em 75% até o 

nível 5, ou seja, 133 pessoas dizem ter conhecimento médio sobre o tema, destes 

ainda, 26% afirmam conhecer sobre a temática apenas até o nível 3, o que indica 

baixo conhecimento quando se trata de Plágio. 

Gráfico 2 – Grau de Instrução dos participantes sobre Plágio – resultado global do curso 

 

Autoria própria (2022) 

 

A questão do plágio é uma das desonestidades que podem ocorrer na produção 

acadêmica. Fróes e Silva (2021, p. 542), apontam outras questões como: “1) 
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fraude/cola; 2) auxílio a outros estudantes na prática da desonestidade acadêmica; 3) 

plágio; 4) fabricação de informações, referências ou resultados; e 5) autoplágio e 

similaridades em pesquisas.” Todas essas questões são as causas de muitas 

retratações de publicações, que é quando um trabalho com problema é retirado de 

publicação. Sobre isso, Coudert (2019) no artigo “Correcting the Scientific Record: 

Retraction Practices in Chemistry and Materials Science” explicita que  

A causa mais frequente por trás das retratações de artigos é o plágio, ocorrido 
em 42% dos casos. Pode assumir a forma de publicação duplicada (15% dos 
casos); a reutilização direta de um artigo inteiro (as vezes após tradução), 
autoplágio (45%; a reutilização de partes significativas de textos sem a devida 
referência); ou plágio de trabalhos publicados por outros autores (40%). 
(COUDERT, 2019, p. 3595 – tradução nossa10)  

Quando questionados sobre outras desonestidades, analisando os dados 

obtidos em todas as edições, 164 participantes responderam o questionamento, 

sendo que 135 indicaram ter conhecimento até o nível 5, o que equivale a 82% dos 

respondentes, destes, 49% indicaram ter conhecimento apenas até o nível 3 sobre 

outras desonestidades, conforme demonstrado no Gráfico 3.  

Gráfico 3 – Grau de Instrução dos participantes sobre ouras desonestidades – resultado 

global do curso 

 

Autoria própria (2022) 

Tais resultados corroboram com a necessidade de formação continuada sobre 

a questão do plágio e outras desonestidades no meio acadêmico, pois a formação e 

o debate contínuo sobre os problemas relacionados a ética em pesquisa, além da 

                                                           
10 “The most frequent reason behind paper retractions is plagiarism, involved in 42% of cases. It can take the 

form of duplicate publication (15% of cases; the direct reuse of an entire article, sometimes after translation), 
self-plagiarism (45%; the reuse of significant parts of text without proper citation), or plagiarism of previously 
published works by other authors (40%).” 
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pertinência do assunto, favorece o combate permanente a má conduta na divulgação 

e produção de resultados na academia. 

De acordo com o observado durante as sete edições, os participantes se 

sentiram à vontade para contribuir com experiências pessoais com relação ao plágio, 

questionar e tecer comentários, inclusive sobre outras situações que envolvem ética 

em pesquisa. Foram respondidas pelo professor formador, em tempo real, todas as 

perguntas feitas pelos participantes, bem como foram apresentadas de forma prática, 

algumas ferramentas de detecção de plágio (a exemplo da Duplichecker - 

https://www.duplichecker.com/pt e do Plagiarim Detector - 

https://plagiarismdetector.net/) e a maneira correta de utilizá-las. 

Para isso, o professor compartilhou o link para um documento no qual, 

simultaneamente, os participantes puderam inserir trechos de textos retirados de 

artigos da internet. O objetivo era simular a elaboração de um texto, que deveria ser 

verificado pela ferramenta. Tendo esse documento como base, o professor (e os 

participantes) puderam realizar testes nas ferramentas apresentadas, analisando os 

resultados obtidos em tempo real. 

No encerramento do curso, foi disponibilizado (via chat) aos participantes um 

formulário avaliativo, com o objetivo de colher sugestões e medir a satisfação com 

relação ao curso. Como este questionário não foi obrigatório, 212 participantes 

responderam (perfazendo um total de 61% de participantes que responderam 

voluntariamente) - considerando as sete edições observadas para esta pesquisa. 

Conforme demonstrado no Gráfico 4, considerando as opções: regular; bom; ótimo, 

91% dos participantes respondentes consideraram o curso como “Ótimo”, o que 

equivale a 192 pessoas, 9%, definiram como “Bom”, equivalente a 20 respondentes e 

nenhuma consideração registrada como “Regular”.  

 

Gráfico 4– Nível de satisfação dos participantes com o curso 

 

Autoria própria 2022 

Bom
9%

Ótimo
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Nível de satisfação
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O alto nível de satisfação dos participantes indica a pertinência do curso e 

valida, de certa forma, o método de ensino (e estratégias de aprendizagem) utilizado 

pelo professor formador, permitindo que o assunto plágio e outras desonestidades 

sejam abordados e debatidos, colaborando para a ética e as boas práticas na escrita 

acadêmica. 

5.  Conclusões 

Os resultados apresentados neste trabalho, apontam que o projeto de extensão 

“Plágio: Não copie essa ideia!” teve alcance significativo de público nas edições 

observadas, o que demonstra a pertinência da temática e a relevante contribuição do 

debate para a escrita acadêmica, colaborando para o combate sistemático da 

desonestidade em pesquisa.  

Notou-se que grande parte dos questionamentos foram referentes, 

principalmente, às normas de escrita, quando e como realizar uma citação, legislação 

vigente sobre direito autoral e consequências do ato de plagiar. Portanto, 

considerando o nível de satisfação dos participantes por meio da observação 

realizada nas sete edições, pode-se inferir que todas as questões levantadas foram 

adequadamente tratadas durante o curso realizado. 

A maioria dos participantes manifestaram, ao iniciar o curso, que tinham pouco 

conhecimento sobre o tema "plágio”, mesmo que já estivesse em uma caminhada de 

formação, como no caso de alunos da pós-graduação stricto sensu, o que permite 

concluir que a discussão é pertinente para as várias etapas da vida acadêmica. 

O tema não se encerra, sendo necessário o debate continuado, o 

esclarecimento e a ampliação de conhecimentos sobre o assunto. Portanto, 

recomenda-se que o curso “Plágio:  Não copie essa ideia!” tenha continuidade e possa 

colaborar a comunidade acadêmica, diminuindo, por meio da capacitação, os casos 

de plágio e outras desonestidades na elaboração de trabalhos.  

  

PLÁGIO E OUTRAS DESONESTIDADES: ANÁLISE DA REALIZAÇÃO DE 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO. 

 

PLAGIARISM AND OTHER DISONESTITIES: ANALYSIS OF TRAINING 

COURSES. 

 

Abstract 

The study aimed to evaluate, through participant observation, the results of the training 

course entitled "Plagiarism: Don't copy this idea!", linked to an extension project 

registered at the Campus Ponta Grossa of the Federal Technological University of 

Paraná. The project took place between September/2021 and August/2022, was 

developed remotely using the Google Meet platform, and was carried out through 

training workshops lasting four hours. The observation took place in seven classes of 

the course, which had the participation of 348 enrolled, among these, there were 202 
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undergraduate students; two specialization students; 66 master's students; 24 PhD 

students and 54 people from the technical area (others). Data collection took place 

through a structured registration form, whose questions were mandatory, a structured 

evaluation form with no mandatory responses, in addition to the result of interactive 

surveys applied by the teacher trainer during the workshops, notes on the exhibitions 

of participants and observation of the chat during the course. The results show that the 

theme "Plagiarism" is relevant beyond graduation, arousing the interest of master's 

and doctoral students, being of great importance for continuing education on the 

subject of plagiarism and other academic dishonesty. 

Keywords: Plagiarism. Teaching. Capacitation course. Qualification of people. 
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REFLEXÕES ACERCA DO IMEDIATISMO GENERALIZADO NO ESPAÇO 
ESCOLAR 

 
Luana Murito Bellinello Soares1 

Rosiléa dos Santos Amatto Pires2 

 

 

Resumo: 
 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a influência da cultura do 

imediatismo junto as crianças, as famílias e os profissionais do espaço escolar, a partir 

de reflexões do conceito e consequências do tema, da contextualização do papel do 

professor e da escola, dos subsídios dos documentos legais de educação, bem como 

do agravamento do quadro pós pandemia.  A importância de analisar essa temática 

justifica-se por ser uma problemática atual, em destaque, em função de uma 

memorável e crescente busca pelo agora e por um acerbado individualismo, atrelado 

a uma necessidade de satisfação pessoal, em busca do moderno, do diferente e 

único, contudo, pouco discutido no campo educacional. A metodologia utilizada foi de 

pesquisa qualitativa, amparada por pesquisa bibliográfica e os resultados obtidos 

apontam a grande influência das tecnologias no comportamento da criança nos mais 

diferentes campos, alertando a necessidade imediata da escola buscar mecanismo 

pedagógicos que efetivamente coloque o aluno como protagonista do processo 

educativo e consequentemente o permita atingir com qualidade seus objetivos 

educacionais. 

 

 

Palavras-chave: Imediatismo. Tecnologia. Espaço escolar. Sala de Aula. Aluno 

 

1. Introdução 
 

A constância na velocidade de acesso a infinitas informações tem se propagado 

de maneira intensa e livre por meio de tecnologias que nos permitem de forma muito 

rápida, conexão com dados e acontecimentos, levando a percepção do simultâneo, 

                                                           
1Graduanda em Pedagogia pela Universidade Veiga de Almeida. Atuação como assistente de coordenação 
pedagógica do Colégio Pensi. Participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 
Atualmente é agente educadora do Método Supera.  
Link do CV: http://lattes.cnpq.br/6361427713591906           E-mail: luanamuritoo@gmail.com 
2 Mestre em Educação pela UNESA. Coordenadora do Curso de Pedagogia presencial e conteudista e tutora na 
modalidade EAD da Universidade Veiga de Almeida. É Sócio Diretora da RA Consultoria.  Link do CV: 
http://lattes.cnpq.br/9272207230683562       E-mail: rosiamatto@gmail.com 
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do agora, do imediato e incutindo nas pessoas um presentismo3 penetrante, que nos 

impede de acompanhar e olhar adiante, para o futuro e, muito menos articular ações 

e soluções de longo prazo. Tudo isso, em função da obsessão com o agora.  É neste 

momento, que o sujeito, devido à falta de um sentido de direção e propósito, acaba 

valorizando o momento atual.  

O imediatismo começa juntamente com o avanço da tecnologia, cujo uso 

excessivo acarreta valorização pelo imediato, causando estranheza nos usuários 

quando se deparam com algum obstáculo que precisa de um tempo maior para 

resposta. A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), também provocou na 

geração passada, a necessidade de se acostumar ao acesso de forma rápida a elas. 

Assim como, a nova geração, que estão nascendo e absorvendo tudo o que lhes é 

oferecido, se autoalimenta dos produtos e serviços ofertados pela Internet, mas, não 

tem consciência das consequências desse comportamento.  

Diante dessas questões que o objetivo deste trabalho é investigar a influência 

da cultura do imediatismo junto as crianças, as famílias e os profissionais do espaço 

escolar, por meio de uma metodologia de pesquisa qualitativa na busca de entender 

os motivos e os comportamentos acerca do tema, amparada por pesquisa bibliográfica 

de autores contemporâneos e artigos a partir do tema imediatismo e tecnologia, de 

autores como Douglas Rushkoff, Vani Kenski, e Zygmunt Bauman. 

O uso de tecnologias no nosso cotidiano além de ter crescido cada vez mais, 

funciona como a pressão de incluir tais tecnologias no contexto escolar. Contudo, a 

presença desses dispositivos móveis como celulares, tablets, computadores, traz 

diversos desafios e questionamentos em toda prática pedagógica: E na escola? Como 

é percebida a cultura do imediatismo? Como a equipe docente pode estar preparada 

para lidar não só com o imediatismo causado nos alunos e responsáveis, mas também 

pela sua própria equipe? 

 
2. A escola, o professor e cultura do imediatismo 

 

O termo cultura do imediatismo4 tem se mostrado cada vez mais em evidência, 

pois retrata uma tendência de comportamento nas pessoas, que possuem um apelo 

pelo imediato, que precisam de algo naquele exato instante, muitas vezes 

independente de sua necessidade.  

Rushkoff (2013, P. 72) nos diz que a cultura imediatista nasce e se consolida 

com a expansão digital. Visto que na maioria das vezes, conseguimos estar presente 

em dois lugares diferentes:  

 

Somos capazes, de certa forma, de estar em dois lugares ao mesmo 
tempo: “Onde quer que nossos corpos reais possam estar, nossas 

                                                           
3 Presentismo em sua abordagem filosófica, é a tese de que nem o futuro nem o passado existem, e que apenas 
o presente é, de fato, real.  
4 Cultura do Imediatismo: trata-se de um padrão de comportamento progressivamente ansioso que pode ser 
extremamente danoso ao ser humano. 
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personas virtuais estão sendo bombardeadas com informações e 
mensagens. Nossas caixas de entrada estão atualizando, nossos 
feeds do Twitter estão rolando, atualizações em nossos Facebook 
estão sendo postadas, nossos calendários estão se enchendo de 
compromissos, e nosso perfil de consumidor e nossos diagnósticos de 
crédito estão se atualizando. Como em um jogo, as coisas sobre as 
quais não tomamos atitudes não esperam serem notadas por nós. 
Tudo está funcionando em paralelo, e às vezes de muito longe. O 
tempo é tudo, e todos estão impacientes” (RUSHKOFF, 2013, p. 72) 

 

A expansão digital de comunicação, nos permite dizer e encontrar livremente o 

que desejar, dando uma falsa impressão de domínio dos fatos Rushkoff (2014). Para 

o autor, com a tecnologia conseguimos uma sensação de conexão com outra pessoa 

nos levando várias vezes a este comportamento, na busca de uma conexão real. 

Porém, ela é um vício, já que não está presente. Além do que, para Rushkoff (2019), 

nos viciamos naquilo que não nos satisfazem nossa necessidade essencial. 

Na escola, os alunos estão acostumados a uma grande estimulação sensorial, 

como smartphones e tablets, devido a facilidade de acesso a diversos tipos de 

contemplações a qualquer hora, segundo Leite (2014). Mas, esta ação, pode gerar 

também, um comportamento de ansiedade de resolver tudo de forma rápida e 

imediata, levando a impaciência, já que é difícil se manter concentrado, engajado e 

consciente. Por outro lado, acarreta a apatia e desconexão nas relações. Visto que, 

ao invés de aproximar, elas acabam por distanciar as pessoas, tornado os sujeitos 

alunos vítimas do imediatismo. Para Dunleavy e Milton (2009), os alunos se tornam 

mais engajados dentro de sala de aula quando necessitam de nota, conduzindo a um 

sentimento que está presente na mais simples rotina dos alunos, o de estar ganhando 

algo em troca sempre.  

A Sociedade Brasileira de Pediatria (2019), divulgou um Manual de Orientação 

#MenosTelas #MaisSaúde, apresentando os Benefícios da natureza no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, com o objetivo de fomentar nas crianças 

e adolescentes em ligação direta e incessante com as tecnologias digitais, a saúde e o 

bem-estar.  De acordo com o documento, as mídias ocupam alguns vácuos, como a 

monotonia, o ócio, a indiferença afetiva, a precisão de entretenimento ou mesmo pais 

assoberbados, até mesmo com seus próprios celulares, gerando como resultado, desde 

ao acesso ao uso excessivo, conteúdo inadequado, acidentes e abusos de privacidade, 

até baixo rendimento escolar, dificuldades de aprendizado, declínio em seu 

desenvolvimento, entre outros pontos. A publicação também apresenta como 

recomendação, ações de alfabetização midiática para os pais e responsáveis, as 

escolas, organismos de comunicação e tecnologia, médicos pediatras com relação ao 

uso salutar, eficaz e educativo da internet. 

Ratificando o documento, a especialista Livia Ciacci (2022) alerta que já existem 

diversas pesquisas científicas que comprovam os efeitos negativos que as telas 

podem causar no processo de desenvolvimento e aprendizagem, visto que ocasionam 

uma maior agitação mental, perda de habilidades motoras e empobrecimento 
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cognitivo, resultando em dificuldades de aprendizagem e baixo desempenho escolar. 

Justificando a necessidade de compreender as diversas possibilidades que o uso de 

tecnologias pode favorecer o processo de ensino aprendizagem.  

Na escola, notamos nos alunos, um atraso nos raciocínios mentais envolvendo 

lógica, análise e a abstração, devido a essa estimulação, acabam respondendo por 

meio da intuição e associação os problemas encontrados. Segundo a especialista 

Livia Ciacci (2022), a dificuldade vivida por parte dos alunos é explicada 

neurologicamente visto que nossa atenção possui um limite específico de atenção, 

quanto mais fracionada ela está, menor é o seu rendimento, dessa forma, quanto mais 

seguimos por esse caminho, mais estamos indo em direção oposta do funcionamento 

natural do nosso cérebro. 

De acordo com Lauer (2011), a palavra que representa essa geração vem do 

termo zapear, ato de trocar de canal de TV constantemente pelo controle remoto. É 

uma geração que passou a ser completamente conectada a essas tecnologias, já que 

cresceram com elas a seu favor e se integraram com o espaço virtual como um novo 

“lugar”. Com o domínio dos avanços tecnológicos, dos meios de comunicação e redes 

sociais como Twitter, Facebook e Instagram, essa geração passou a apresentar um 

maior índice de consumismo e impaciência e conforme já dito, de individualidade, 

demonstrando poucas habilidades interpessoais. Para Lima (2019, p. 8), “o sujeito 

epistêmico da Modernidade torna-se fragmentado, dissolvido, jogado no vazio, 

descolado do social, perdido na esfera do imediatismo e do consumo, sem causas, 

desafeto às ideologias, desinteressado pelo que é coletivo”.  

A mudança também precisa vir do professor, conforme nos apontam Sampaio 

e Leite (2008), visto que é por meio da mediação dele com o uso destas tecnologias, 

que os alunos poderão explorar um novo uso desses dispositivos, de tal forma que 

pode ser completamente benéfica para o aprendizado, explorando novas áreas de 

conhecimentos, se tornando completamente fundamental na sua formação social. 

Kenski (2011) ressalta que 

 

O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a 
transformar o isolamento, a indiferença e a alienação com que 
costumeiramente os alunos frequentam as salas de aula, em interesse 
e colaboração, por meio dos quais eles aprendam a aprender, a 
respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e cidadãos 
participativos. (KENSKI, 2011. p. 103) 

 

Diante disso, podemos observar a dinâmica que envolve os responsáveis e a 

equipe docente a partir da consciência de que a história e contexto que a criança vive, 

interfere de diversas formas no seu desenvolvimento, evidenciando que existe uma 

necessidade atual de assegurar que haja uma troca constante entre escola, 

professores e pais, para que o desenvolvimento do aluno ocorra de forma fluida em 

todos os campos. Wagner (2003) ressalta que os responsáveis dos alunos se 

encontram cada vez menos presentes nas suas rotinas escolares devido a demanda 

de seus afazeres, buscando ao final apenas bons resultados acadêmicos. Porém, 
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quando não o encontram, a frustração se mostra em evidência e consequentemente, 

um sentimento de culpa os domina, por não alcançarem os resultados também 

enquanto pais.  

A previsão dos riscos de uma falta de perspectiva de futuro assolada pelo 

imediatismo entre os jovens e adultos e as possíveis consequências sociais disso, são 

previstas por Rushkoff (2013) que se tornarão ainda mais evidentes ao passar dos 

anos. Na perspectiva de Bauman (2008) sobre a pós-modernidade, as mudanças 

rápidas e constantes são vistas como uma necessidade, onde seus resultados 

dependem do quanto conseguem descartar seus hábitos antigos e consumir novos, 

vivendo em um ciclo de trocas simultâneas, prevalecendo aquele que consegue viver 

uma vida sem o apego de nenhum hábito.  

Brunetta (2009) compreende um futuro ainda mais comprimido pelo 

imediatismo próprio à uma sociedade onde prevalece o consumo incontrolável e 

ambiente de sociabilidade que invisibiliza o outro, reforçando a indiferença, permitindo 

uma crescente elevação do sentimento de desamparo, no qual percorre em sentidos 

perversamente complementares se transformando a um estilo de vida hedonista5 e 

buscando emoções incógnitas. Pensando nesta perspectiva, se faz necessário 

questionar e refletir como a complexidade e riqueza do fazer pedagógico podem 

minimizar o apelo pelo imediato.  

Na análise de Schulz (2017) para Max Scheler, educar é humanizar, onde o 

professor se coloca em posição de despertar valores como o respeito, solidariedade, 

empatia, responsabilidade, entre outros, ressignificando o ato de educar como a real 

possibilidade de mediar o desenvolvimento do aluno, oportunizando oportunidades de 

crescimento, um ser que está aprendendo e sujeito a erros, podendo corrigir e buscar 

melhorias para si e aos que estão ao seu redor. Esclarin (2006), também aponta que 

para seguirmos educando humanizando, não devemos perder nossos sonhos de 

vista, isso é, precisamos reconhecer nossos pequenos passos e vitórias como o 

caminho necessário para alcançarmos nosso objetivo. Ou seja, a partir do momento 

que estamos superando as dificuldades e as diversas acomodações que a sociedade 

atual nos oferece o tempo inteiro, estamos progredindo, indo contra uma crescente 

sociedade que está cada vez mais adoecida pelo pessimismo e imediatismo evidente 

em diversas situações do nosso cotidiano. 

 
3. O espaço escolar, conexão, interação e o professor  

 

Se faz necessário entender que é preciso procurar explicações acerca da 

dificuldade do uso responsável de tecnologias, mas também de conseguirmos 

identificar as diversas possibilidades do seu uso pode nos trazer. Coll e Monereo 

(2010) ressaltam que já utilizamos destas tecnologias para apresentações de 

conteúdos e aulas expositivas, mas dificilmente criamos um ambiente onde toda a 

                                                           
5 O hedonismo é uma doutrina, ou filosofia de vida, que defende a busca por prazer como finalidade da vida 
humana. 
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turma faz o uso destas como ferramenta de pesquisa, produzindo discussões e 

debates acerca da aula presente. Diante disso, percebemos que muitos conteúdos 

programáticos da educação brasileira seguem uma tradição que não condiz mais com 

a nossa realidade. Com o avanço da tecnologia, percebemos que o que antes era 

impresso, em livros e revistas, atualmente o seu acesso é por meio de imagens, 

vídeos, músicas e links de forma cada vez mais tecnológica e de fácil compreensão.  

Diante dos fatos, a realidade está em constantes mudanças, o conhecimento 

se tornou instantâneo, sendo recebido e eliminado no mesmo momento. Para Ferreira 

e Werneck (2022, p. 3) o ser humano e seus fenômenos, entre eles a transformação 

da educação, “está relacionada às mudanças políticas, sociais e econômicas que 

acontecem ao longo da história da humanidade, de época para época, de sociedade 

para sociedade”.  As autoras destacam que da modernidade para a pós-modernidade, 

o indivíduo se encontra em um mundo que não existe mais. “Mudaram os valores, as 

noções de família, maternidade, paternidade, educação, religião, classes, 

tempo/espaço, nação, trabalho etc.” Alterando a forma de estar e agir no mundo. 

É nesse momento, que o professor como usuário de TIC, precisa assumir um 

papel de interventor, daquele que irá mostrar o uso responsável de tecnologias como 

aliada do aprendizado. Segundo Faria (2004) o professor precisa orientar e mediar o 

processo de aprendizagem, de forma fluida para criar um ambiente colaborativo de 

trocas, se colocando no papel de pesquisador, com auxílio das tecnologias para com 

os alunos, permitindo uma dinâmica entre eles, incentivando a participação e 

encorajando a seguir novos desafios.  

Quando analisamos que a educação persiste em seguir o caminho tradicional, 

estamos ignorando a atualidade, a sociedade do consumismo e infelizmente, 

permitindo que ela não escape desse momento. Segundo Bauman (2010), 

percebemos o consumismo de hoje não mais em uma tendência de acumular coisas, 

mas sim como tudo se torna facilmente descartável. Nesse mesmo sentido, por que o 

pacote de conhecimentos adquiridos nas escolas e instituições de ensino escapariam 

dessa regra universal? Nesse sentido, se percebe que tanto a família quanto a escola 

não estão mais conseguindo impor limites nos jovens de hoje, já que estão 

constantemente conectados em diversas coisas sem limites: 

 

No passado, a educação assumia muitas formas e era capaz de 
adaptar-se às circunstâncias mutáveis, de definir novos objetivos e 
projetar novas estratégias. Mas se me permitem a insistência, as 
mudanças presentes são diferentes das que se verificaram no 
passado. Em nenhum dos momentos decisivos da história humana os 
educadores enfrentaram um desafio comparável ao que representa 
este ponto limite. Nunca antes nos deparamos com a situação 
semelhante. A arte de viver num mundo hipersaturado de informação 
ainda não foi bem aprendida. E o mesmo vale também para a arte 
ainda mais difícil de preparar os homens para esse tipo de vida. 
(BAUMAN, 2010, p.60)  
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O pensamento de Freire (1996) aponta que precisamos variar as formas nas 

quais apresentamos os desafios para o pensamento, precisamos das atenções dos 

alunos, que eles entendam e aprendam, buscando por mais e entendendo que estudar 

pode ser sim divertido, assim como necessário, mostrando que o processo de ensinar, 

implica o de educar e vice-versa, envolvendo a paixão de conhecer novas coisas, pelo 

prazer de explorar o novo.  

Compreendendo essa atual necessidade, devemos criar um espaço 

colaborativo de aprendizado, criando a possibilidade do uso responsável das 

tecnologias, alcançando diversas áreas importantes no processo de ensino 

aprendizagem, visto que trabalhando situações de conflito com os alunos 

desenvolvemos suas capacidades socioemocionais. Sastre e Moreno (2002), 

percebem a importância de formar os alunos, de modo a desenvolver sua 

personalidade, tornando-o conscientes de todas as suas ações e também das 

consequências que elas podem acarretar. Esses alinhamentos incentivam a 

autoconfiança, melhorando a qualidade de vida desses alunos, a partir da 

compreensão de que a qualidade não se baseia no consumo de coisas que você tem, 

mas sim de como você lida com questões mentais, intelectuais e emocionais de sua 

vida. 

Percebendo o crescente desinteresse dos alunos em sala de aula e o grande 

interesse pelas mídias sociais, onde interagem e trocam ideias entre si 

constantemente, Buss e Mackedanz (2017) reforçam que não podemos exigir dos 

estudantes colaboração e engajamento se seguimos ensinamos de forma 

convencional. Justifica-se então, o uso de metodologias ativas6 como forma de 

desenvolvimento do processo de aprendizado, em que os professores buscam 

construir o conhecimento já conhecido de formas diferentes, com o objetivo de melhor 

alcançar os alunos Borges e Alencar (2014). O uso dessas metodologias como aliadas 

na educação, favorecem o processo de autonomia do aluno, despertando a 

curiosidade, a vontade de compreender e buscar tomadas de decisão, tanto 

individuais como coletivas, conseguindo ressignificar o uso de tecnologias a favor do 

aprendizado.  

Quando falamos de metodologias ativas no processo de ensino e 

aprendizagem, o professor tem como papel ser o mediador do aprendizado e o aluno 

o protagonista dele, compreendendo a escola enquanto mais uma ferramenta de 

ensino, podendo utilizar de diversos recursos para seu aprendizado. Oliveira, Silva e 

André (2016) apontam que o uso de tecnologias contribui de forma inovadora para 

que os professores possam adaptar da melhor forma para o ensino proposto, 

enquanto o aluno está no centro da aprendizagem, buscando conhecimentos, 

contribuindo ativamente no espaço escolar com suas novas descobertas e 

ensinamentos. 

                                                           
6 Metodologia ativa é um processo de ensino que coloca o aluno como protagonista de sua própria 
aprendizagem. 
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Em relação à Legislação, ao longo dos anos, tivemos a criação de diversas leis 

e projetos, como em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998, as Diretrizes Curriculares Nacionais, em 

2014, o Plano Nacional de Educação e em 2017, a última versão a Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC. Os fundamentos pedagógicos da BNCC (2017) possuem 

como foco no desenvolvimento de competências de aprendizagens essenciais que 

deverão ser desenvolvidas na educação básica, indicando a necessidade de as 

estratégias pedagógicas atenderem as competências que precisam ser 

desenvolvidas, por meio de expressão nítida do que os alunos devem saber e, do que 

devem saber fazer. Segundo a BNCC (2017)  

 

Indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o 
desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara do 
que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que 
devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências 
oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as 
aprendizagens essenciais definidas na BNCC.” (BRASIL, 2017, p. 13). 

 

Segundo a presidente executiva do movimento Todos pela Educação, Priscila 

Cruz (2019), a Base Nacional Comum Curricular possui um grande potencial de 

impactar milhões de salas de aulas de escolas públicas e privadas brasileiras nos 

próximos anos. Para tanto, é necessário a exposição e compreensão dos professores, 

visto que são eles que estão na linha de frente. Ou seja, eles também precisam 

desenvolver competências para que possam aplicar no dia a dia da escola. 

Diante disso, a BNCC estabelece o compromisso de uma educação de 

formação de desenvolvimento humano global, considerando o aluno sujeito 

único e protagonista de sua aprendizagem, contribuindo para que o educador 

tenha condições de promover situações de aprendizagem que permita que o 

conhecimento a ser apreendido pelo aluno seja contextualizado e significativo, a partir 

de temas contemporâneos, reais e iminente a eles e de suas relações com o mundo” 

(JULIO; BERGAMASHI, 2009, p. 3).  

Por fim, não é demais lembrar que em virtude a pandemia do COVID-19, a 

educação passou por tempos turbulentos desde março de 2020, onde por uma 

situação emergencial, diversos estados e munícipios tomaram a decisão de realizar 

isolamento social recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), seguindo 

o decreto nº 47.282 (Rio de Janeiro, 2020), todas as escolas foram fechadas e as 

aulas passaram a ser dadas de modo remoto, causando na educação brasileira uma 

certa desestabilização durante todo ano de 2020 e 2021, vindo a normalizar 

totalmente somente no ano letivo de 2022, retornando com aulas presenciais para 

todos os alunos. 
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 Neste cenário, ocorreu a necessidade dos alunos fazer uso de telas em boa 

parte do dia. De acordo com Pirozzi (2020), desenvolvendo habilidades para novos e 

possíveis saberes e gerando no docente, uma ampliação de suas competências. 

Segundo Nitahara (2021), após a coleta de dados do Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, em 2020 tivemos um bom 

aumento de uso de tecnologias na educação, a pesquisa aponta que o uso de 

plataformas online nas atividades de ensino e aprendizagem em escolas urbanas 

subiu de 22% em 2016 para 66% em 2020 e 82% das escolas brasileiras estão com 

acesso à internet, sendo de 98% nas áreas urbanas e de 52% nas rurais. Entre as 

regiões do país, os acessos estão em torno de 51% no Norte a 98% no Centro-Oeste.  

Em contrapartida, no período de isolamento, todas as demandas passaram a 

ser ofertadas remotamente, as respostas passaram a ser instantâneas, imediatas, e 

as restrições de contatos físicos geraram em algumas pessoas consequências 

psicológicas significativas, inclusive com quadros de ansiedade e de depressão. Com 

a pandemia, percebemos também, uma crescente onda de medo por parte dos pais e 

responsáveis, já que suas casas viraram um ambiente escolar e muitos não possuíam 

o preparo o suficiente para apoiar e auxiliar os filhos no que precisarem, ocasionando 

certo desconforto e reforçando um sentimento de imediatismo do próprio aprendizado 

do aluno. Catanante, Dantas e Campos (2020) contribuem na discussão confirmando 

que: 

 

O ambiente residencial possui uma estrutura própria que difere do da 
escola. A própria configuração do ambiente escolar, como já 
mencionado, pressupõe toda uma organização para o ensino, que nos 
permite até falar em currículo oculto, ou seja, uma estrutura 
subjacente, mas que possui implicações educacionais. O ambiente 
residencial, por sua vez, por mais adequado que seja, não foi criado 
para ser um ambiente educativo; na verdade, está estruturado para 
abrigar uma organização familiar que, independentemente de sua 
formação, não possui, pelo menos em nosso país, a configuração 
educacional que uma aprendizagem sistematizada sugere. 
(CATANANTE, DANTAS, CAMPOS, 2020, p. 981). 

 

Corroborando a essa proposta, Desmurget (2020) nos traz a reflexão de que 

devemos conversar com as crianças e adolescentes a respeito do uso excessivo de 

telas e suas consequências, como para que o nosso cérebro, atrapalham o sono, 

dificultam o processo de aprendizagem de linguagem, diminuem o rendimento 

acadêmico, assim como prejudicam a concentração e raciocínio lógico. Essas causas 

são identificadas devido a redução de atividades recreativas com a família, atividades 

físicas e de lazer. Desse modo, precisamos ter uma conversa aberta e informativa 

para que compreendam os malefícios do seu uso e como podemos utilizar essas 

ferramentas de forma responsável,  

Os possíveis efeitos físicos e psicológicos causados por esta situação, podem 

causar uma maior dificuldade no processo de ensino aprendizagem. Por isso, Dunker 

(2020) vê como uma postura essencial um professor com escuta ativa, aquele que 
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acolhe os alunos, que os percebe dentro de sala de aula, compreendendo as suas 

angústias e dificuldades, promovendo uma educação socioemocional7. Desse modo, 

se faz necessário tornar a escola acolhedora e inclusiva, um local que fortalece o 

respeito as diferenças e oportuniza ao aluno dar sentido aquilo que aprende a partir 

de suas escolhas, de respostas com liberdade, de tomada decisão, resolução de 

conflitos, além de liberdade para criar e questionar, sem discriminação ou preconceito. 

Conforme a reflexão do educador Rubem Alves (2013), o propósito do professor não 

é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros, na internet, nas telas. A missão 

do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, a curiosidade. É 

justamente isso que nós precisamos nesse momento, buscar: a provocação, para dar 

sentido para a aprendizagem.  

 

 

4. Considerações finais 
 

A escolha desse tema se deu por meio de uma notória realidade que se 

apresenta em constantes mudanças na forma de interação e comunicação e que por 

consequência repercute na educação, onde cada vez mais percebemos dentro do 

espaço escolar, alunos ávidos por respostas prontas e acesso rápido e com 

comportamentos que muitas vezes desconsideram o pensar e o refletir. 

O que por consequência, acaba por repercutir na dificuldade de aprendizado, 

principalmente pela pandemia do COVID-19 que potencializou esses elementos e 

exacerbou sentimentos e inseguranças nos indivíduos, deixando sequelas físicas, 

cognitivas e emocionais. 

Em contrapartida, percebemos uma nova dificuldade da equipe docente de 

conseguir alcançar seus alunos para que façam uso de tecnologias de maneira 

produtiva. É nesse momento que precisamos nos adaptar a essa nova realidade 

proporcionada pela internet e como professor, redimensionar o fazer educativo,  

valorizando o aluno como ser cultural, dando novos significados e também 

examinando os nossos próprios pressupostos pedagógicos, convicções e conceitos, 

se permitindo duvidar e elaborar novos fazeres, em busca do desconhecido,  do novo, 

das contradições, da discussão, da reflexão, do pensar diferente, de forma a se opor 

ao imediatismo instaurado no processo ensino e aprendizagem e permitindo construir 

uma nova realidade.  

O desafio posto é o de aprender como podemos utilizar as TIC para 

proporcionar o desenvolvimento das competências que os alunos precisam 

desenvolver a partir das possibilidades de atuação e mudança de papel dos 

professores e alunos. É neste sentido que a sala de aula, o professor e suas práticas, 

são colocados em evidência e convocados a emergir um novo ato educativo a 

despeito do imediatismo presente no cotidiano escolar. 

                                                           
7  A educação socioemocional refere-se ao processo de entendimento e manejo das emoções, com empatia e 
pela tomada de decisão responsável. 
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A proposta não se trata de realizar uma competição entre a utilização das TICs 

com a sala de aula, mas como realizar esta parceria de forma a mobilizar alunos para 

a construção do conhecimento a partir de metodologias e recursos virtuais e 

tecnológicos. Precisamos refletir com as crianças e adolescentes a respeito dos 

efeitos causados pelo uso excessivo das telas.  É necessário criar mecanismos de 

diálogo para que se possa debater e informar os malefícios do seu uso inadequado.  

Conforme vimos neste estudo, a compreensão é facilitada quando explicamos e 

discutimos sobre o assunto com os alunos, pois, eles se sentem e querem ser 

incluídos nas tomadas de decisões. 

É uníssono que devemos seguir dialogando, debatendo, levantando pautas 

sobre o assunto, por meio de rodas de conversa, trocas de experiências entre os 

pares, oportunidades de mobilização e participação de toda comunidade escolar e 

ajudando aos pais a atuar neste cenário. Esse é o momento de seguimos avançando 

e reconectando todos ao espaço escolar, mobilizando para uma aprendizagem 

significativa, a partir de reflexões críticas e conscientes. Pois, a sala de aula como 

espaço integrador privilegiado de relações, aprendizado, estudos e reflexões entre 

diferentes sujeitos, não pode fugir de seu propósito de seu fazer educativo pelo 

redimensionamento proporcionado pela cultura do imediatismo.  

 

REFLEXÕES ACERCA DO IMEDIATISMO GENERALIZADO NO ESPAÇO 
ESCOLAR 

REFLECTIONS ON GENERALIZED IMMEDIATISM IN THE SCHOOL 

SPACE 

 

Abstract: This work aims to investigate the influence of the culture of immediacy on 

children, families and professionals in the school space, based on reflections on the 

concept and consequences of the theme, the contextualization of the role of the 

teacher and the school, the subsidies of legal education documents, as well as the 

worsening of the post-pandemic situation. The importance of analyzing this theme is 

justified by the fact that it is a current issue, highlighted, due to a memorable and 

growing search for the now and for a sharp individualism, linked to a need for personal 

satisfaction, in search of the modern, the different and unique, however, little discussed 

in the educational field. The methodology used was qualitative research, supported by 

bibliographical research and the results obtained point to the great influence of 

technologies on the child's behavior in the most different fields, alerting the immediate 

need for the school to seek pedagogical mechanisms that effectively place the student 

as the protagonist of the educational process and consequently allow him to achieve 

his educational objectives with quality. 

 

 

KEYWORDS: Immediacy.  Technology. School space. Classroom. Student 
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