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 Quinze anos atrás não havia Internet comercial, aberta. 

 Quinze anos atrás quase ninguém sabia, fora de algumas universidades, o 

que era um email, um site, um endereço eletrônico. 

 Quinze anos atrás ninguém sabia o que era um blog, porque blogs nem 

sequer haviam sido inventados. 

 Quinze anos atrás ninguém tinha telefone celular. 

 Quinze anos atrás, na verdade, pouca gente tinha telefone fixo. 

 Quinze anos atrás ninguém tinha televisão por assinatura (a cabo ou por 

satélite), muito menos televisão digital. 

 Quinze anos atrás ninguém tinha câmera digital. 

 Quinze anos atrás ninguém ouvia mp3, ninguém tinha tocador de mp3, 

ninguém andava com fones nos ouvidos pelas ruas. 

 Quinze anos atrás ninguém podia colocar seu vídeo caseiro na Internet para 

o mundo inteiro ver. 

 Quinze anos atrás ninguém tinha leitor de livro eletrônico. 

 Quinze anos atrás não havia músicas, fotografias, vídeos e livros em formato 

digital na Internet para os usuários baixarem (a fim de ouvir, ver e ler, em 

seus dispositivos digitais). 
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Linguagem Natural 
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Linguagem Artificial 
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Linguagem Virtual 
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01 

• A complexidade, a interdependência e a imprevisibilidade das 
atividades, relações, instituições e dos países; 

02 

• A facilidade e o aumento do fluxo de informação e a “infoxicação” 
provocada pelo excesso da manipulação e do uso da informação; 

03 

• A rapidez dos processos, a caducidade e renovação da 
informação; 

04 

• A  escassez dos espaços e tempos para abstração e reflexão o 
que leva a  superficialidade; 
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05  

• A premência da cultura da imagem e do espetáculo: 

• 5.1) Primazia do sensorial/concreto s sobre o abstrato 

• 5.2) Primazia do narrativo sobre o analítico 

• 5.3) Primazia do dinâmico sobre o estático 

• 5.4) Primazia das emoções sobre a racionalidade 

• 5.5) Primazia do sensacionalismo sobre  o previsível e 
rotineiro 

06 

• A transformação das coordenadas espaciais e temporais da 
comunicação (comunicação virtual / ciberespaço) 
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07 

• A homogeneização cultural: a globalização não ocorre 
somente na economia, no mercado e no consumo, mas afeta a 
cultura. 

08 

• A potencialização da sociedade dual: inforicos e infopobres; 
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 Tomar decisões 

 Solucionar problemas 

 Responder perguntas 

 Criar e inovar 

 Refletir e pensar criticamente 

 Imaginar e desenvolver a sensibilidade 

 Exercer flexibilidade, adaptabilidade e 

resiliência 
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 Respeitar o outro e seus direitos 

 Negociar fins e meios 

 Resolver divergências e conflitos 

 Colaborar, trabalhar e aprender em equipe 

 Liderar  

AUTOR DONIZETE SARAIVA 



a. Executivas 
 Construir visão 

 Definir objetivos e metas 

 Escolher estratégias e táticas 

 Planejar atividades 

 Organizar ambiente 

 Coordenar pessoal 

        - Comunicar 

        - Motivar 

        - Liderar 

 Monitorar 

 Avaliar 

b. Gerenciais 
 Gerenciar o Tempo 

 Gerenciar Finanças 

 Gerenciar Materiais 

 Gerenciar Pessoal 

 Gerenciar Informações 

 Gerenciar Comunicações 
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a. Gerais 

 Puramente Cognitivas 

         - Perceber 

         - Pensar 

         - Imaginar 

         - Raciocinar 

 Cognitivas, mas aplicadas ao sentimento e à ação 

         - Sentir Emoções 

         - Decidir 

         - Planejar 

         - Agir 
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b. IC 
 Competências Relacionadas à Informação 
          - Buscar / pesquisar informação 
          - Gerenciar informação (organizar, armazenar, recuperar) 
          - Tratar, analisar e avaliar informação 
  
 Competências Relacionadas à Comunicação 
          - Compartilhar e trocar informações entre pessoas 
          - Disseminar informações ao público em geral 
          - Discutir, debater e criticar informações 

 
 Competências Relacionadas à Aplicação da Informação e 

da Comunicação 
          - Tomar decisões bem fundamentadas 
          - Resolver problemas de forma sustentável 
          - Responder questões e indagações importantes 
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c. TIC 
 Competências Relacionadas às Tecnologias de Informação 
          - Manejar sistemas destinados a buscar e pesquisar informações 
          - Manejar sistemas destinados a organizar, armazenar e recuperar a 

informação 
          - Manejar sistemas destinados a tratar, analisar e avaliar a informação 

 
 Competências Relacionadas às Tecnologias de Comunicação 
          - Manejar tecnologias de compartilhamento e troca de informações em 

contextos interpessoais 
          - Manejar tecnologias de apresentação e publicação de informações 
          - Manejar tecnologias de discussão, debate e crítica de informações 

 
 Competências Relacionadas à Aplicação das Tecnologias de 

Informação e da Comunicação 
         - Manejar tecnologias de tomada de decisão 
         - Manejar tecnologias de solução de problemas 
          - Manejar tecnologias de reflexão para a resposta de perguntas 
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 Salas de aula e escola cada vez mais 
virtualizadas, ou seja, com mais e melhores 
infra-estruturas das TIC e com projetos 
pedagógicos e didáticos que tentarão 
aproveitar as potencialidades das TIC para o 
ensino e aprendizagem; 
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 A expansão das salas e aula e escola para 
outros espaços como bibliotecas, museus, 
nos quais será possível com o uso das TIC 
realizar atividades claramente educacionais. 
Talvez, esse seja o cenário de maior 
desenvolvimento, em um futuro próximo; 
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 A "megaescota" na qual a ubiquidade* das TIC, o 
desenvolvimento das tecnologias moveis e das 
redes sem fio tornarão possível o aprendizado 
em praticamente qualquer lugar e situação. 
 

               *Faculdade de estar presente em diversos lugares ao mesmo tempo; 
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 A acessibilidade, a usabilidade e a 
adaptabilidade são propriedades das TIC 
fortemente interdependentes: quanto maior 
for a acessibilidade e a adaptabilidade, maior 
será a usabilidade e vice-versa.  
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 Diante de uma grande quantidade de informações 
veiculadas na Internet, é preciso formar o leitor para 
selecioná-las.  

 Que sites trazem informações mais confiáveis, por 
exemplo, em caso de pesquisa? Quais conteúdos de 
domínio público podem ser usados sem problemas de 
direitos autorais? Que locais na rede oferecem 
informações culturais ou científicas qualificadas?  

  Esse trabalho de pesquisa na Internet envolve processos 
cognitivos, tais como levantamento de hipóteses, análise, 
comparação e síntese, além de habilidades para leitura de 
textos não-lineares, como hipertextos, e aqueles que se 
articulam também com imagem, áudio e vídeo. 
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 Possibilidade e facilidade na internet da 
publicação e difusão de qualquer tipo de 
conteúdo (texto, imagem, áudio ou vídeo). 

 Essa característica contribui para o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos em 
que professores e alunos produzam trabalhos 
que os qualifiquem como autores, e não como 
meros consumidores de informação. 

 É preciso que o aluno tenha algo importante a 
dizer e a publicar, e que se veja como autor. 
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  Ambientes interativos como fóruns, salas de 
bate-papo e listas de discussão são os mais 
populares na Internet. Todos têm a finalidade de 
colocar grupos de pessoas em comunicação 

 Representam uma oportunidade para os 
professores trabalharem com seus alunos as 
habilidades de comunicação e expressão e suas 
particularidades no meio digital 

 possibilitam a realização de trabalhos 
colaborativos, intercâmbios, debates, grupos de 
estudos, entrevistas etc. 
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 O descrédito da escola como instituição 
legitimada para conservar, criar e transmitir 
conhecimentos e a proposta de substituí-la por 
ambientes e professores virtuais por meio do 
uso generalizado das TIC; 

 Os efeitos colaterais das TIC com relação a 
critica que aponta para a falta de compromisso 
social e pessoal nas TIC e na internet; 

 Os efeitos colaterais das TIC com relação a 
critica que aponta para a falta de compromisso 
social e pessoal nas TIC e na internet; 
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 Riscos de a Internet favorecer o isolamento e 
potencializar o "flaming" definido como a pratica 
de enviar mensagens hostis e agressivas. 

 A infotoxicação: propiciar aos usuários a 
aquisição e o desenvolvimento das 
competências para discriminar entre a 
informação verídica e a informação errônea e a 
capacidade de filtrar a sobrecarga e a circulação 
de informações tendenciosas mal intencionadas. 
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Acesso do aluno a computadores 

e ao uso de programas de 

computador 

usar as ferramentas tecnologias em suas práticas 

 

Acesso à informação 

multimídia e hipermídia 

Resultado da aprendizagem 

dos alunos 

informação. 

 

 

Projeto de metodologias de 

ensino com TIC 

 

Elaboração de novos materiais 

currículo. 

 
 

        

 Uma concepção do processo de ensino e aprendizagem 
virtual centrada na dimensão tecnológica.  
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Uma concepção do processo de ensino e aprendizagem 
virtual centrada na construção do conhecimento 

Atividade mental construtiva 

dos alunos mediada pelas TIC 

Conteúdos da aprendizagem 

apresentados virtualmente 

Aprendizagem dos alunos 

conteúdo. 

 

Professor como orientador: 

tutor ou guia do processo de 

aprendizagem 

Conteúdos de 

aprendizagem 

. 
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 Os resultados da aprendizagem se devem ao 
envolvimento conjunto e colaborativo do professor 
e alunos em atividades de ensino, por meio das 
quais, e através das quais vão construindo 
significados compartilhados sobre os conteúdos e 
as tarefas escolares. Essa é uma orientação 
construtiva e sociocultural, na qual a aprendizagem 
é entendida como resultado de uma relação 
interativa entre professor, aluno e conteúdo, o 
"triangulo interativo" de Coll (2001). 
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Conteúdos 

Atividade de aprendizagem 

dos alunos mediada pelas TIC 

Atividades educacionais do 

professor apresentada e 

mediada pelas TIC 

Atividades de ensino e 

aprendizagem em ambientes 

virtuais 

 

 

 

  

 

Conteúdos 
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