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RESUMO 

 

Esta dissertação proporciona uma discussão em relação à formação de professores juntamente 

com uma reflexão cerca do copiar e colar na educação, prática esta ocorrida por discentes e 

docentes que ultrapassa as salas de aula e se observa na vida cotidiana do ser humano. 

Juntamente a esta discussão apresentamos o perfil Zappiens na sociedade acadêmica, sendo 

este considerado pela literatura um processador ativo que aprende mesmo antes de ir para a 

escola, o qual cresceu em meio à revolução tecnológica, a televisão e a Internet. Teve como 

objetivo analisar a formação de professores perante a pesquisa acadêmica e escolar, já como 

problema é saber se o pesquisador pode levar o ser humano ao saber pensar e, 

consequentemente, a “aprender a ensinar”. Esta dissertação até aqui quis demonstrar uma 

problemática que ocorre nas universidades, sendo que esta aqui já comprovada não é 

praticada apenas pelos alunos, mas também pelos professores. Além de demonstrar esta 

problemática, buscamos, assim como dos autores que foram nossa base bibliográfica e 

científica, enfatizar alguns pontos relevantes que ao nosso entender necessitam de mudanças 

na educação, nas formas como é regida uma sala de aula, a relação entre professores para com 

seus alunos, entre outras questões aqui debatidas. 

 

Palavras-chave: Formação de professores; Homo Zappiens; Educação e Internet; Copiar e 

Colar. 
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ABSTRACT 

 

 

This text provides a discussion regarding the training of teachers together with a reflection 

about the copy and paste in education, a practice held by students and faculty that goes 

beyond the classrooms and observed everyday life of human beings. Along with this 

discussion we present the Zappiens academic profile in society, which is regarded by the 

literature an active processor who learns just before going to school, which grew through the 

technological revolution, television and the Internet. Aimed to analyze the formation of 

teachers to academic research and education, as a problem now is whether the researcher can 

lead human beings to learn to think and therefore the "learning to teach." This work thus far 

wanted to show a problem that occurs in universities, and this one has proven it is not 

practiced only by students but also teachers. In addition to demonstrating this problem, we, as 

authors who were our base and scientific literature, emphasizing some points relevant to our 

need to understand changes in education, is governed in ways a classroom, the ratio of 

teachers to his students, among other issues discussed here. 

 

Key-words: Teacher Training; Homo Zappiens; Education and the Internet; Copy and Paste. 
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INTRODUÇÃO 

 

Já não é mais estranho, nem episódico, professores reclamarem de trabalhos 
recebidos de seus alunos que não passam de simples cópias textuais de artigos 

disponíveis na internet. Esta situação já atinge os diferentes níveis de ensino, não 
sendo, portanto, exclusividade de nenhum professor ter que enfrentar esta situação. 

A pergunta é imediata: o que fazer? Diante de um quadro com poucas possibilidades 
e muita perplexidade, os professores vão elaborando suas práticas e dando respostas 

com caráter mais imediatista do que propriamente pedagógico. (ABRANCHES, 
2008, p. 1) 

 
 
 

Esta pesquisa pretende analisar o copiar e colar na sociedade acadêmica, assim como 

seus desafios com a educação superior em plena era da Internet onde os alunos buscam por 

simples respostas não científicas, prontas, que não correspondem às necessidades do 

educando e educador em “ensinar a aprender”. Conceito este que nos é fundamentado por 

Marcos Bagno (1998. p. 14) em sua obra Pesquisa na Escola, como é, como se faz, onde 

encontramos sua expressão: 

 

Ensinar a aprender é criar possibilidades para que uma criança chegue sozinha às 
fontes de conhecimento que estão à sua disposição na sociedade. A vida hoje é 
caracterizada por um verdadeiro bombardeio de informações. Para todo lado que 
olhamos, nos deparamos com alguma dessas “bombas” prontas para explodir: 
televisão, rádio, cinema, jornais, revistas, cartazes, livros, folhetos, Internet, CD-
ROM... [...] Ensinar a aprender, então, é não apenas mostrar caminhos, mas 
também orientar o aluno para que desenvolva um olhar crítico que lhe permita 
desviar-se das “bombas” e reconhecer, em meio ao labirinto, as trilhas que 
conduzem às verdadeiras fontes de informação e conhecimento.  
 
 

Assim como Bagno (1998) nos apresentou que somos bombardeados de informações 

por todos os lados e a todos os momentos, o ensino parece ter ficado estaticamente da mesma 

forma tanto na escola como na universidade, onde o acadêmico apenas é lentamente 

bombardeado a conta gotas com conhecimento repetido por seus professores. 

Desta forma, trataremos aqui sobre este “ensinar a aprender” o que não é 

simplesmente pela retransmissão de conhecimentos que se dá a educação, e sim pelo estímulo 

a busca pessoal e desejo pelo saber. 

De forma breve gostaríamos de explicitar que informação e conhecimento são 

questões distintas e as trataremos de formas diferenciadas em nosso estudo conforme veremos 

a seguir.  
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Diante de uma realidade de respostas para pesquisas acadêmicas que o educando 

encontra-as prontas no ambiente virtual da Internet, tais perspectivas ilusórias de facilidade de 

acesso ao conhecimento são construídas. Informações são consumidas não sendo aprendidos 

os conhecimentos propriamente ditos. Conforme Gamboa (2009): 
 
 
 
Além da poluição de falsos conhecimentos a Internet, por exemplo, oferece a 
sensação de ter as respostas para todas as perguntas. Os alunos ‘falsos 
pesquisadores’ não precisam problematizar o problema, nem construir suas próprias 
respostas, apenas buscar as respostas que já estão prontas navegando na Internet e 
localizando-a em algum sítio para serem copiadas ou consumidas. (p. 9) 
 
 
 

Entretanto sabemos que o saber exposto através do discurso autoritário, aquele onde 

o professor é o sujeito ativo e os alunos, em geral, meramente alunos passivos, conforme 

Demo (2001, p.26): as "aulas reprodutivas estão com os dias contados, porque não só 

surrupiam a possibilidade reconstrutiva da aprendizagem, como também imbecilizam os 

alunos".  

Ser um sujeito passivo, espectador, do professor sujeito ativo, detentor do saber, 

aquele que apenas copia e cola conhecimentos, não é mais suficiente para o homem 

universal1, o docente e o aluno precisam conhecer as perguntas que geram o conhecimento 

não as abandonando após adquirir as respostas.  

Para Teilhard de Chardin, citado por Moraes (1997, p. 212):  

 
 
 
O desenvolvimento humano depende de nossa capacidade de reflexão, do 
aprimoramento das habilidades de pensar e saber, o que significaria saber que se 
sabe. É aquele ser que pensa, que sabe o que quer, que escolhe e decide a sua 
experiência diante das possibilidades que se apresentam. É o ser que constrói a sua 
própria identidade, a partir de sua liberdade e autonomia para tornar-se sujeito. 
 
 
 

A questão levantada por Moraes é um ponto que debateremos muito nas próximas 

páginas desta dissertação, temos que é necessário uma mudança de paradigmas no que refere 

como são conduzidas as aulas, assim como os estímulos a pesquisa. 

Martins (2007) explica esta questão levando em conta os estímulos à pesquisa: 

 
                                                 
1 A humanidade, todos os povos, culturas e suas formas de transmissão de educação. 
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O aluno precisa ser incentivado e ensinado quando vai fazer uma pesquisa para que 
não se limite apenas a buscar em livros, revistas e enciclopédias páginas que 
abordam o assunto para responder às perguntas sobre aquilo que o professor propôs 
pesquisar. Deve, sobretudo, ser orientado a construir sua opinião sobre o material 
investigado para poder fundamentar suas ideias e produzir respostas, mostrando o 
conhecimento que adquiriu sobre o assunto, objeto da pesquisa, como também sua 
capacidade de saber sintetizar tudo em um texto. (p. 59) 
 
 
 

Conforme citamos Martins abordamos que a orientação para a pesquisa, conduzindo 

o educando a busca pelo conhecimento com fundamentação e capacidade para a produção de 

respostas próprias e não mais coladas de algum local onde a copiou, sendo o capaz de 

produzir textos originais, deve ser levada em conta como condição essencial a educação atual, 

pois como já comentado antes, somos bombardeados diariamente por informações de todos os 

lados, e o homem precisa saber filtrá-las e formar seu conhecimento. 

Há um ponto em nosso texto que iremos abordar discutindo a formação de 

professores no Brasil, para este estudo utilizaremos entre outros autores as palavras de 

Dermeval Saviani, e entre elas podemos citar (2006) com a seguinte passagem: 

 
 
Em verdade, quando se afirma que a universidade não tem interesse pelo problema 
da formação de professores, o que se está querendo dizer é que ela nunca se 
preocupou com a formação específica, isto é, com o preparo pedagógico-didático 
dos professores. De fato, o que está em causa aí não é propriamente uma omissão da 
universidade em relação ao problema da formação dos professores, mas a luta entre 
dois modelos diferentes de formação. De um lado está o modelo para o qual a 
formação de professores, propriamente dita, se esgota na cultura geral e no domínio 
específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que o 
professor irá lecionar. Considera-se que a formação pedagógico-didática virá em 
decorrência do domínio dos conteúdos do conhecimento logicamente organizado, 
sendo adquirida na própria prática docente ou mediante mecanismos do tipo 
“treinamento em serviço”. Em qualquer hipótese, não cabe à universidade essa 
ordem de preocupações. 
 
 
 

A preocupação na formação de docentes, Saviani (2006) ainda coloca uma 

contraposição acerca dos modelos pedagógico-didáticos que deveremos levar em 

consideração: 

 
 
Do outro lado se contrapõe o modelo segundo o qual a formação de professores só 
se completa com o efetivo preparo pedagógico-didático. Em consequência, além da 
cultura geral e da formação específica na área de conhecimento correspondente, a 
instituição formadora deverá assegurar, de forma deliberada e sistemática por meio 
da organização curricular, a preparação pedagógico-didática sem o que não estará, 
em sentido próprio, formando professores. 
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Conforme esta leitura de Saviani pode associar-se ao nosso problema aqui discorrido 

que há preocupação com a formação de professores, assim como há necessidade de orientar o 

educador a ensinar seus alunos a aprender, e não novamente, ser um mero retransmissor de 

informações e conhecimentos. Com Saviani vamos entender o momento atual da educação 

brasileira. Como podemos discutir um tema de pesquisa se não temos consciência política do 

que está posto em nosso entorno educacional? 

O aluno quer aprender, este é o intuito de ir a uma escola ou universidade, 

acreditamos que, quando há, sua desmotivação seja por ele ser mero sujeito passivo, desta 

forma ele não quer sentar numa cadeira e esperar as horas passarem para então dedicar-se a 

aquilo que lhe interessa. Se bastasse sentar e ficar ouvindo o professor, o aluno poderia 

aprender pela televisão, onde ele é meramente um sujeito passivo. 

O educador precisa dar ênfase ao “aprender a ensinar”, tendo como necessidade a 

construção das perguntas e pesquisa por respostas com rigor metodológico no processo de 

elaboração das mesmas, tendo como base as dúvidas sobre um determinado problema, 

efetuando a pesquisa por meio de recolhimento de dados, formulando hipóteses para sua 

solução, explicando o problema e confirmando hipóteses, como dita Saviani (1991) sobre os 

interesses da criança em desenvolver procedimentos que a conduzam à posse dos 

conhecimentos capazes de responder às suas perguntas.  

Entendemos que a busca pela consolidação do método científico, o qual explica Mota 

(2003) que é definido como método pelo qual cientistas pretendem construir uma 

representação precisa, ou seja, confiável, consistente e não arbitrária, do mundo a sua volta. O 

que para nós diferencia-se do copiar e colar na educação. 

É de conhecimento geral que a rede mundial de computadores Internet2 trouxe o 

acesso rápido e fácil a informações, científicas ou não, mas também trouxe muita poluição 

junto à “fronteira do conhecimento”3. O ser humano é curioso por sua natureza, segundo 

Martins (2007, p.26): “Desde os primórdios da humanidade o homem sempre se preocupou 

em desvendar os mistérios da natureza e procurou explicá-los por meio de lendas e crenças, 

                                                 
2 A Internet é uma rede capaz de interligar todos os computadores do mundo através do processo de informática 
que atende pelas siglas TCP/IP (Protocolo de Controle de Transferência/Protocolo Internet). Todos os 
computadores que entendem essa linguagem são capazes de trocar informações entre si. 
3 Utilizamos aqui nesta dissertação a expressão “fronteira do conhecimento” para definir o momento de transição 
epistemológico entre crenças – conhecimento – verdade, sendo que entre as crenças e a verdade há as crenças 
verdadeiras e as crenças verdadeiras justificadas as quais são definidas como conhecimento. A fronteira do 
conhecimento é a passagem da “crença verdadeira” para a “crença verdadeira justificada”. 
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por vezes absurdas, atribuindo os fenômenos às divindades nas quais acreditava.”. Martins 

ainda nos dá um breve histórico dos avanços que esta curiosidade humana resultou: 

 
 
 
Os gregos antigos, com sua avançada cultura, já se interrogavam sobre o cosmo e 
tentavam revelá-lo pela mitologia e pela filosofia com raciocínios dedutivistas que 
originaram as noções de física, astronomia, medicina, geometria, aritmética etc. A 
China milenar foi a inventora de grandes artefatos a serviço do homem, como os 
instrumentos agrícolas, o papel, a pólvora, o relógio, a bússola, a manivela, o 
carrinho de mão etc, mas, sobretudo, aplicou seus conhecimentos às necessidades 
religiosas e filosóficas. Com as grandes navegações, os inventos chineses foram 
introduzidos na Europa, que muito se aproveitou deles, aperfeiçoando-os e 
adaptando-os à sua cultura e aos seus progressos científicos. (Idem. p. 26) 
 
 

 
Diante desta natureza humana curiosa, queremos entender porque este mesmo ser 

vem a perder esta característica em troca do simples copiar e colar. O ser humano copia e cola 

“conhecimentos”, ao contrário do que se pretende na educação, ele não busca informações 

para sua formação, apenas pega o que está pronto e aplica4. Conforme veremos adiante, talvez 

não seja a ausência da curiosidade humana em questão, mas é o conteúdo que não chamam a 

atenção do aluno, deixando este disperso quanto às pesquisas escolares ou acadêmicas. 

Neste espaço e tempo que vivemos de acesso a informação e ao conhecimento, é 

preciso que as atuais e novas gerações estejam mais preparadas para que ao se depararem com 

uma resposta e possam decidir se esta é válida, cientificamente comprovada ou com origem 

de uma pseudociência e até mesmo de saberes popular. 

O estudo aqui pretendido é tão novo quanto velho, aborda o método científico, que 

tem suas origens nas ciências mais antigas passando pela Idade Média e a Renascença com o 

Surgimento do Método Científico e vai até a Ciência do Século XX e XXI, chegando aos 

grandes desafios do docente perante a problemática das respostas prontas facilmente 

encontradas nos mais diversos espaços virtuais da World Wide Web5.  

Martins (2007, p. 11) alerta que:  

 
 
 

                                                 
4 No sentido de “usar” aquelas informações prontas. 
5 World Wide Web (WWW), é um sistema de documentos dispostos na Internet que permitem o acesso às 
informações apresentadas no formato de hipertexto. Para ter acesso a tais informações deve-se usar um programa 
de computador chamado navegador. Os navegadores mais famosos são: Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome e Safari. 
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Enquanto as ciências, a tecnologia e as artes progridem e criam continuamente 
novidades para atender às exigências da sociedade e do mercado, com intuito de 
trazer benefícios para o ser humano, a educação simplesmente tenta adaptar-se aos 
resultados desse progresso para descobrir que rumos tomar e quais os melhores 
meios de preparar o homem para o futuro. Ela muito pouco se antecipa às situações, 
raramente é prospectiva no sentido de estar preparada e programada para os novos 
tempos. 
 
 

 
Associando-nos ao alerta de Martins, veremos no decorrer da pesquisa que é preciso 

entender o ser humano posto nesta contemporaneidade assim como as tecnologias que temos a 

disposição do ensino.  

Nosso problema de pesquisa é saber se o pesquisador pode levar o ser humano ao 

saber pensar e, consequentemente, a “aprender a ensinar”, e seria isto que o professor precisa 

nesse momento da informática e Internet na educação escolar e universitária diante da prática 

do copiar e colar em tempos de Internet perante o perfil do Homo Zappiens6? 

Verificaremos aqui, o problema da prática do copiar e colar, acadêmico e escolar, 

realizado por alunos e professores através de um estudo bibliográfico, perante o perfil de 

Homo Zappiens. Perfil este que conforme Santos (2000) temos uma nova geração paralisada 

em frente à televisão, e agora a Internet, com o controle remoto na mão, utilizando-se do 

“zapping” entre canais, ou sítios virtuais, todavia o autor aponta-nos para a seguinte questão: 

“Querendo ver e saber tudo, acaba por nada ver e nada saber.”. (SANTOS, 2000, p. 24). A 

troca da letra “s” por “z” refere-se como disse Santos (2000) ao zap ou zapping entre canais 

de televisão, dando origem ao conceito. 

Todavia em muitos momentos estaremos nos referindo aos alunos considerados em 

nossa pesquisa como Homo Zappiens, estes que são em geral oriundos de famílias de classe 

média ou alta, os quais tem acesso aos bens de consumo desde seu nascimento, bens estes 

como televisão, vídeo game, computador e computadores7, notebooks, tablets8 e a Internet. 

Realiza-se então aqui um estudo através de pesquisas bibliográficas acerca das 

tecnologias e o comportamento dos alunos atuais, problemas que os docentes enfrentam, 

dificuldades para o aprendiz em manter a concentração as aulas tradicionais e estudo de 

metodologias de ensino que possam indicar o caminho ao educador para orientar o educando 

                                                 
6 Veen e Vrakking (2009) entendem que o Homo Zappiens é aquele ser humano que cresceu em meio a 
confusões de metodologias de ensino e novas didáticas sendo então eles silenciosamente adotaram a tecnologia e 
desenvolveram estratégias de aprendizagem e de vida.  
7 Um ou mais computadores em sua residência, local de trabalho etc. 
8 Tablet é o nome genérico para o I-Tab da Apple, assim como para o Galaxy Tab da Sansung e o Xoon da 
Motorola. São como computadores portáteis com tela sensível ao toque e sem teclado. 
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a construir sua própria resposta através das pesquisas feitas e não apenas repetindo-a como 

solução a sua pergunta.   

Estudaremos aqui os processos educacionais encontrados nas bibliografias e 

webgrafias9 propostas com o intuito de estudos sobre formas que ocorrem incentivos com o 

educando na busca de aprender a buscar respostas as suas perguntas, assim como entender a 

pergunta a qual se busca a resposta;  

Realizaremos um estudo sobre para caracterizar a necessidade de o educador orientar 

o educando para a pesquisa com a busca de várias fontes de conhecimento para então a 

proposição de comparação entre as mesmas e a formulação de sua própria resposta através 

dos estudos feitos com a pesquisa no modo científico;  

E por fim verificaremos a possibilidade do uso da Internet como fonte de 

conhecimento sem fronteiras, de acesso universal, mas utilizada de forma científica com a 

busca pelas fontes, filtrando resultados de respostas incompatíveis ao conhecimento buscado. 

Acreditamos que haverá grande preocupação na formação de professores para que 

evitem o copiar e colar estimulando seus alunos a apreenderem ativamente e não meramente 

serem sujeitos passivos da educação; Assim como estimular a pesquisa que leva o aluno a 

formular suas próprias respostas à pergunta ou problema de pesquisa que fará parte então de 

sua vida. 

O referencial teórico utilizado será baseado nas teorias de Dermeval Saviani, Marcos 

Bagno, nas obras de Pedro Demo, Wim Veen e Bem Vrakking, Peter Drucker, Sanchez 

Gamboa, Vani Moreria Kenski, Jorge Santos Martins, José Manuel Moran, Ronaldo Mota, 

John Tiffin e Lalita Rajasingham, Maria de Lourdes de Almeida, Abranches, Belloni, Benetti, 

Canclini, Castells, Cox, Freire, Gramsci, Guerra, entre outros.  

“[...] o método não é o caminho, mas a caminhada...” (Silva. 2010. p. 37) 

A metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica 

abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, documentos mimeografados ou 

xerocopiados, mapas, fotos, manuscritos, sítios de Internet, entre outros. Todo material 

pesquisado fora submetido a uma triagem, a partir da qual foi possível estabelecer um plano 

de leitura. Tratou-se de uma leitura atenta e sistemática que se faz acompanhar de anotações e 

fichamentos que, serviram à fundamentação teórica do estudo. 

                                                 
9 Webgrafias são fontes de pesquisa oriundas da World Wide Web. 
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Nestas palavras deixamos definido a forma que a pesquisa foi conduzida neste 

trabalho, quais ações foram desenvolvidas, qual o método de trabalho, assim como os 

pressupostos bibliográficos e webgráficos do mesmo. 

Desta forma em algumas palavras pretendemos aqui deixar ao leitor o entendimento 

de nossa metodologia trilhada. Para dar início a nossa proposta citamos Demo (1992, p. 11) 

define que metodologia:  

 
 
 
(...) significa, na origem do termo, estudo dos caminhos, dos instrumentos usados 
para se fazer ciência. Não se restringe apenas aos métodos e técnicas utilizados na 
pesquisa, uma vez que, além da face empírica à quais estes estão relacionados, a 
metodologia envolve também a intenção da discussão problematizante. 
 
 
 

Demo também nos norteia a importância do pesquisar para a educação: 

 
 
Quem ensina carece pesquisar; quem pesquisa carece ensinar. Professor que apenas 
ensina jamais o foi. Pesquisador que só pesquisa é elitista explorador, privilegiado e 
acomodado. Professor é quem, tendo conquistado espaço acadêmico próprio através 
da produção, tem condições e bagagem para transmitir via ensino. Não se atribui a 
função de professor a alguém que não é basicamente pesquisador. (DEMO, 2005, p. 
14 e 15) 
 
 

Pedro Demo aqui se refere ao educador que busca um amadurecimento intelectual 

aliado a prática docente, sendo que este com suas produções científicas próprias adquiriram 

melhores condições de evolução em sua prática profissional docente. Todavia como lembra 

Saviani (2009, p. 52): 

 
 
Ninguém chega a ser pesquisador, a ser cientista, se ele não domina os 
conhecimentos já existentes na área em que ele se propõe a ser investigador, a ser 
cientista. Precisamos, então, superar o senso comum, o faz-de-conta na educação, as 
pseudopesquisas que constituem os modelos novos. 
 
 
 

Assim como Lüdke e André (1986, p.1) nos alertam para suas afirmações ao relatar 

que “para realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, 

as informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a 
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respeito dele.”. Todavia esta tarefa é um pouco mais complexa conforme Almeida e Mendes 

(2009. p. 13): 

 
 
 
Compreender o tempo que se chama hoje é o desafio que se nos põe neste momento 
histórico que nos é dado viver. Não obstante, as dificuldades que se apresentam no 
contexto atual são inúmeras e, tal empreendimento, implica em desafios 
multifacetários, sem dúvida, inevitáveis a todo e qualquer pesquisador. (ALMEIDA 
e MENDES 2009, p. 13). 
 
 
 

Nossa pesquisa pretende abordar todos os níveis da educação, apesar de seu 

propósito ser mais centrado ao ensino superior. Todavia no texto aqui exposto, tratamos da 

pré-escola a pós-graduação. 

Em relação ao nosso referencial teórico, utilizamos de brasileiros e internacionais 

pouco conhecidos no Brasil, porém indispensáveis à produção deste trabalho científico. Vale 

lembrar aqui o que Silva (2010. p. 10) em nossas pesquisas chamou-nos muita atenção: 

 
 
 
Na maior parte das vezes, o referencial teórico é um olhar emprestado que enche 
páginas, fixa um pano de fundo e não tem utilidade para a análise, pá a metodologia 
parece uma grade que se escolhe num supermercado metodológico. De posse da sua 
metodologia o pesquisador sai pelo mundo tentando enfiar o vivido num parâmetro 
(que chamará de paradigma para ganhar em cientificidade) preexistente. Tudo o que 
não cabe na matriz, espirra. No fundo, é como colocar água numa forminha de gelo. 
 
 
 

Desta forma, em nossa pesquisa  fomos além, buscando novos autores, inclusive 

algumas obras com recente tradução no Brasil, entre eles os trabalhos de Veen - Vrakking e 

Tiffin - Rajasingham. 

Conforme Vázquez (2007 p. 237), “a práxis se apresenta como uma atividade 

material, transformadora e adequada a fins. Fora dela, fica a atividade teórica que não se 

materializa, na medida em que é atividade espiritual pura”. 

A atividade da pesquisa em educação é envolvente e conduz, assim podemos dizer, a 

uma prática pedagógica com postura questionadora e crítica, o assunto que tratamos irá nos 

perseguir ad eternum elevando-nos ao crescimento do saber sobre o tema que tanto nos 

envolve. Pegamos aqui emprestado as palavras de Moraes (1997. p. 21 e 22): 
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Os pesquisadores via de regra, perseguem um tema. Ou melhor, são perseguidos por 
ele. Algumas vezes, aspectos correlatos intervém, chamam a atenção do 
investigador, em alguns momentos parecem desviar a busca, mas, não, o tema está 
sempre lá, como um foco, ocupando seu coração e sua mente. 
 
 
 

Em verdade temos a necessidade duma relação sobre áreas mais exploradas e 

aspectos mais relevantes, assim como outros que sejam eliminados e que direções para a 

pesquisa devem-se seguir. 

Salientamos as palavras de Lakatos (1992, p. 107) sobre o uso dos sentidos em prol 

da busca pela realidade: 

 
 
Utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste 
apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deve 
estudar. Pode ser. sistemática, assistemática; participante, não participante; 
individual, em equipe: na vida real ou em laboratório. 
 
 
 

Cabe ao pesquisador em sua liberdade utilizar codificações, podendo ser estas letras, 

números, cores, entre outros. 

Finalizando chamamos Freire (1997, p.28-29) onde nos chama a atenção a questões 

referentes à rigorosidade metodológica, metódica e da instigação do pesquisador com seu 

objeto: 

 
 
A rigorosidade metódica não tem nada que ver com o discurso "bancário" 
meramente transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente neste 
sentido que ensinar não se esgota no "tratamento" do objeto ou do conteúdo, 
superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender 
criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de 
educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente 
curiosos, humildes e persistentes. 
 
 
 

Fica definido a busca pela base teórica que de argumento e sustentação aos objetivos 

deste feito, tendo então como fonte o uso de livros, revistas, artigos, sítios de Internet, entre 

outros que contém informações interessantes a esta dissertação de mestrado. 

 
 
 
O todo não existe sem as partes. As novas tecnologias despontaram dentro de uma 
sociedade globalizada e, nós, professores, não podemos esquecer que os indivíduos 
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dentro desta nova sociedade globalizada e informatizada não podem deixar de serem 
sujeitos de sua própria história. (SILVA, 2003, p. 21) 
 
 
 

A pesquisa aqui poderá não ser definitiva, e poderá sofrer alterações com o tempo, 

revisões, entre outros, assim como toda a ciência é mutável. 

A relevância desta pesquisa não fica apenas focada regionalmente, mas, acreditamos 

que seja em nível de Brasil, pois se entende que estamos vivendo novos tempos, o ser humano 

mudou, a tecnologia faz-se presente, as informações são disparadas como bombas a todo o 

momento, e a educação não precisa mais de cópia e cola, mas sim de construção de 

conhecimentos através do incentivo a pesquisa, dando ênfase ao “aprender a ensinar” para os 

docentes. 

O trabalho aqui proposto poderá contribuir com uma análise da formação de 

professores e educadores para que estejam preparados aos desafios para a pesquisa acadêmica, 

produção de texto, e por fim, evitar o copiar e colar. Veremos uma análise da relação 

educacional e o meio virtual defronte a nova modalidade de pesquisa e respostas 

supostamente prontas que ultrapassam fronteiras físicas e geográficas. 
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1. EDUCAÇÃO, INTERNET E O COPIAR E COLAR 

 
 

Alguém certa vez disse que os seres humanos só têm uma ideia original durante a 
vida. Por sua própria definição isso implica que o resto do tempo o que fazemos é 

copiar. Copiar é o que fazemos para continuar nossa existência como espécie; 
também podemos chamar isso de transferência de conhecimento e de habilidades. Se 

a meta de um indivíduo na vida é encontrar aquela coisa que possa de maneira 
singular contribuir para o coletivo, será que então o resto de sua vida não deveria 
estar centrado na aprendizagem voltada ao uso desse potencial, à descoberta das 

habilidades, do conhecimento e dos valores que em última análise capacitam a 
criação dessa ideia? Se o processo criativo excede o processo de cópia em 

importância, se o indivíduo e o que ele produz é mais importante do que o coletivo 
pode produzir, se as descobertas e a aprendizagem são as atividades importantes e a 
educação atua como facilitadora, por que estamos tentando parar a montanha-russa 

do progresso? (VEEN e VRAKKING, 2009, p. 98) 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA INTERNET 

 

Lévy, (2000a, p. 255) conta-nos que “o nome Internet vem de internetworking.10”. 

Adiante Lévy comenta que a Internet não é uma rede e sim “Embora seja geralmente pensada 

como sendo uma rede, a Internet na verdade é o conjunto de todas as redes e gateways11 que 

usam protocolos TCP/IP12 e programas usados para o transporte de informações.” (Idem. 

Ibidem). 

Refere Corrêa (2002) que a Internet surgiu em meados da Guerra Fria nos anos 60, 

nos Estados Unidos, conhecida na época como ArpaNet - “Advanced Research Projects 

Agency”, tinha como objetivo manter comunicação com bases militares, por precaução caso o 

Pentágono fosse atacado por alguma bomba nuclear. 

A primeira experiência, segundo Gehringer e London (2001, p.7) foi: 
 
 
 
Em setembro de 1969 sob a supervisão do DARPA (Defense Advanced Research 
Project Agency), nome que recebeu o departamento do governo dos Estados Unidos 
dedicado ao desenvolvimento de projetos para a defesa nacional. Com a colaboração 
dos centros de pesquisa universitários, foram conectados dois computadores: um na 
costa leste, em Massachusetts, na Universidade de Stanford, e o outro na costa oeste, 
na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Utilizando uma linha telefônica 

                                                 
10 Interconexão de rede de comunicação. (Nota do Autor) 
11 Gateways: Porta ou portão: dispositivo de tradução de protocolo em hardware ou software que permite que os 
usuários que trabalham em uma rede possam acessar outra. (Nota do Autor) 
12 TCP/IP: Protocolos usados na intercomunicação de computadores na Internet. (Nota do Autor) 
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exclusiva e adaptada à velocidade específica requerida pelo sistema foi transmitido 
um curto diálogo entre as máquinas. No final de 1971, o sistema já tinha 23 
computadores conectados e interligados, transmitindo informações uns para os 
outros. 
 
 
 

Paralelamente ao desenvolvimento da Advanced Research Projects Agency Network 

(ARPANET)13, e segundo Gehringer e London (2000, p.50) foram criadas outras redes como 

a USENET14, que foi implantada em 1979, por Steve Bellovin, para que grupos fechados 

trocassem informações sobre notícias de interesse comum, a BITNET15, desenvolvida pela 

Universidade de Nova York em 1981 só para uso de seus cientistas que tivessem 

computadores IBM. 

Conforme o histórico da Internet16, após a Guerra Fria, anos 80 do século XX, como 

esse sistema fora bem sucedido, universidades americanas, passaram a apoiar esta tecnologia, 

onde passou a ter uma rede dirigida somente para pesquisa, surgindo assim a MILNET17 e a 

nova ArpaNet. A partir de então se tornou necessário a criação de redes que se comunicassem 

entre si, foi então desenvolvido um protocolo de comunicação que permitia essa 

comunicação, chamado de Internet Protocol. 

Consultando a revista Consumidor S.A. (nº 29, abril/1998), verificamos que em 

1991, foram desenvolvidos os primeiros recursos para navegação, nesta fase já haviam 

600.000 usuários conectados à rede. Em 1993, foi criado o Mosaic, o primeiro browser 

(software de navegação) que posteriormente fora transformado em Netscape Navigator, e o 

                                                 
13 ARPANET: Rede criada em 1969 pela Advanced Research Projects Agency (ARPA, atualmente Defense 
Advanced Projects Research Agency, ou DARPA) em consórcio com as principais universidades e centros de 
pesquisa dos Estados Unidos com o objetivo de investigar a utilidade da comunicação de dados em alta 
velocidade para fins militares. A expansão da Arpanet interligando universidades em todos os EUA deu origem à 
Internet. A Arpanet foi colocada fora de operação em 1990. 
14 Usenet: Rede de grupos de discussão amplamente disseminada na Internet. A rede é formada por grupos de 
discussão, chamados newsgroups. Cada servidor que participa da Usenet troca às mensagens colocadas por seus 
usuários com os demais servidores. Assim, todo o conjunto de mensagens colocadas nos grupos de discussão 
está sempre atualizado.  
15 Bitnet: Because It's Time Network, é uma rede educacional internacional que liga computadores em 
aproximadamente 2.500 universidades e institutos de pesquisa no mundo todo. A Bitnet não usa o protocolo da 
Internet, o TCP/IP, mas pode trocar mensagens de correio eletrônico com essa rede. Até o início dos anos 90, a 
Bitnet tinha alguma importância na conectividade mundial, mas foi definitivamente suplantada pela maior 
abrangência da Internet. A principal aplicação da Bitnet tem sido a manutenção de listas de distribuição. A 
diferença mais visível entre Bitnet e Internet está nos endereços dos servidores. Os endereços Bitnet não vêm 
acompanhados de pontos para separar nomes de máquinas de domínios. Um endereço típico da Bitnet seria 
listserv@bitnic. 
16 Consta na bibliografia o link para Histórico da Internet.  
17 Military Network, ou seja, rede militar de trabalho. 
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termo WWW, ou seja, World Wide Web, que traduzido, conforme já informamos 

anteriormente, pode ser entendido como “Teia do Tamanho do Mundo”, passou a fazer parte 

do cotidiano do mundo e universalizou o acesso à rede.  

 
 
 
(...) a World Wide Web é apenas um dos diversos serviços disponíveis através da 
Internet, e as duas palavras não significam a mesma coisa. Sendo um serviço na 
Internet, ela junta em um único e imenso hipertexto ou hiperdocumento 
(compreendendo textos, imagens e sons), todos os documentos e hipertextos que a 
alimentam. Ela tem a capacidade de transformar a Internet em um hipertexto 
gigante, independente da localização física dos arquivos de computador. Por isso é à 
parte da Internet que mais cresceu em popularidade e facilidade de uso. (SILVA, 
2003, p. 50) 
 
 
 

Com a criação da WWW surgiu então o Hipertexto. Lévy (apud CORREIA e 

ANDRADE, 2003), define o hipertexto como sendo: 

 
 
 
Um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, 
imagens, gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles 
mesmos ser hipertextos. Os itens de formação não ligados linearmente, como em 
uma corda como nó, mas cada um deles, ou a maioria estende suas conexões em 
estrela, de modo reticular. 
 
 
 

A WWW é formada de hipertextos que revelam uma forma distinta de apresentar 

informações: 

 
 
os hipertextos uma forma não linear de apresentar e consultar informações, ele é um 
tipo de vínculo eletrônico que liga uma página à outra da Web. Isto é, vincula as 
informações contidas em seus documentos criando uma rede de associações 
complexas através de um ou mais links criando a não linearidade na exploração dos 
conteúdos de uma determina página da Web. Geralmente os links de hipertexto 
aparecem sublinhados ou destacados nas páginas. Em um hipertexto qualquer 
palavra em uma página pode ser um elo para qualquer outra página. Não importa 
que esta página esteja em outro site a quilômetros de distância. As conexões são 
estabelecidas de forma direta de modo que o usuário possa acessa-las em tempo real. 
(SILVA, 2003, p. 52 e 53) 

No Brasil, a Internet começou a se tornar mais conhecida em 1994 e, a partir daí, tem 

crescido de uma forma tão rápida que hoje seu uso é cotidiano para grande parte da população 

economicamente ativa no país.  
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O Brasil entrou definitivamente na Internet em 1988, com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), e o Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC), do Rio de Janeiro. A primeira conexão no Brasil é feita no ano 
de 1991. Porém o público em geral só pode aderir a Internet em 1994, quando 
começa a organização dos primeiros provedores de serviços de acesso a Internet 
(ISP) brasileira: Mandic, Zaz e Ibase são os nomes pioneiros do provimento de 
dados no Brasil (GEHRINGER e LONDON, 2001). (SILVA, 2003, p. 59) 
 
 
 

Ainda, segundo Gehringer e London (2001, p.10), 1998 foi o ano do primeiro 

movimento de consolidação da Internet brasileira, com a compra, por grupos maiores e mais 

sólidos, das iniciativas geradas por pioneiros nos anos 1995/96. Empresas como Zaz, Zipnet, 

Cadê? e BookNet mudaram de mãos. Essas empresas, hoje estabelecidas, continuam a liderar 

seus segmentos específicos na Internet. 

Esta explosão da Web, no comércio eletrônico, nos sistemas eletrônicos de buscas 

online de conteúdos entre outros, não foi previsto há vinte anos. Drucker (1997) relatou que 

há de se reconhecer que governos e países foram desleixados quanto à questão da informática 

e a crescente da Internet. A realidade digital que vivemos hoje obrigou que estes mesmos 

governantes fizessem vultosos investimentos para recuperar o tempo perdido e adaptar-se a 

nova realidade desta primeira década do século XXI. Mesmo assim, ainda hoje, nossas 

escolas, universidades e muitos alunos ainda são desprovidos do acesso ao mundo virtual de 

pesquisas e acesso ao conhecimento ali disponível a todos e praticamente sem custos. O custo 

para este acesso à informação ou ao conhecimento fica restrito a possibilidade de ter o 

equipamento e a conexão com Internet, ou a despesa de minutos ou horas em uma Lanhouse, 

além é claro, do consumo de energia elétrica. 

Drucker (1997) destaca que vivemos uma nova sociedade, conceitualmente pós-

capitalista, baseada no conhecimento e na informação. Entretanto esta nova sociedade não é 

“anticapitalista” e muito menos “não-capitalista”. Nela as instituições capitalistas sobrevivem 

e desempenham papéis bastante diferentes daqueles exercidos no capitalismo tradicional. 

Neste sentido, Drucker (2000) frisa que o comércio eletrônico representa para a Revolução da 

Informação o mesmo que a ferrovia foi para a Revolução Industrial: um avanço totalmente 

inusitado, inesperado. As práticas comerciais então passaram por fantásticas transformações, 

dado ao fato da grande redução das distâncias físicas e desaparecimento das fronteiras 

territoriais. 

Destas considerações de Drucker (1997 e 2000) podemos fazer uma análise 

comparativa com as mudanças que a “Revolução da Informação” levou a educação. Do passar 
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horas consultando novos e antigos livros, para poucos minutos a frente de um computador 

utilizando-se de mecanismos de buscas para encontrar prontamente as informações desejadas. 

Por fim devemos associar a Internet com a educação, utilizamos as palavras de Silva 

(2003) sobre como estas mudanças podem ser frutíferas para a educação: 

 
 
 
A Internet é mais que uma imensurável tecnologia que permite o acesso à 
informação em tempo real. É muito mais que um conjunto de computadores ligados 
em rede, estendidos por todo o planeta. Ela esta criando uma cultura acêntrica, 
dispersa pelas suas redes e pontuada pela deslocalização do saber, contrastando com 
a cultura hierarquizada da escola, herdeira de um saber uniformizado e estabelecido 
na linearidade do livro. Ela cria um novo desafio para a escola, além de ser sua 
concorrente ao propiciar informações e promover o conhecimento. Enquanto 
permite o acesso a informação ela cria uma nova revolução nesta mesma Sociedade 
da Informação, visto que agora elas estão armazenadas em novos suportes 
eletrônicos e em espaços não topológicos, podendo ser acessadas a qualquer hora e 
de qualquer localização geográfica (desde que exista o suporte técnico necessário), 
os atuais celulares com browser são um bom exemplo desta versatilidade no acesso 
a estas informações. Sem contar ainda, com as atuais tecnologias de computações 
extremamente sofisticadas, equipamentos que mais parecem terem saído de filmes 
de ficção científica das décadas de 60 e 70. (SILVA, 2003, p. 25) 
 
 
 

Adiante iremos discutir o que estes desafios a escola são e como são significativos 

para uma mudança de paradigmas e um novo modelo de ensino baseado na pesquisa a fim de 

evitar o copiar e colar. 

 

 

1.2  EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE INTERNET 

 

 

Abordaremos aqui as mudanças que a Internet trouxe na educação brasileira, desde a 

pré-escola até a pós-graduação.  Essa discussão se faz necessária como pré-requisito para 

entendermos a problemática do copiar e colar, desta forma, antes de discutirmos o problema 

de pesquisa, é preciso entender o que aconteceu com a educação a partir da inserção da 

informática e da Internet em nossas vidas. 



24 

 

Este assunto não é novo, e desde 199318 já se encontram escritos no Brasil sobre a 

introdução da informática e em seguida a Internet na educação, abordando seus paradigmas, 

seus benefícios, contra benefícios, a superestimação e seu uso nas escolas e universidades. 

Já afirmava Valente (1993, p. 14) que: 

 
 
 
Os computadores estão propiciando uma verdadeira revolução no processo ensino-
aprendizagem. Uma razão mais óbvia advém dos diferentes tipos de abordagens de 
ensino que podem ser realizados através do computador, devido aos inúmeros 
programas desenvolvidos para auxiliar o processo ensino-aprendizagem. Entretanto, 
a maior contribuição do computador como meio educacional advém do fato do seu 
uso ter provocado o questionamento dos métodos e processos de ensino utilizados. 
 
 

 
A informática nas universidades brasileiras iniciou-se desde a década de 1990, porém 

a Internet tornou-se mais conhecida em 199419 e a partir de então, tem crescido de forma tão 

rápida que hoje é difícil dizer com precisão quantos usuários existem no Brasil.  

 
 
 
A expressão "tecnologia da informação" foi usada pela primeira vez em 1981 
(Watson e Hill, 1996). Em 1986, perguntamos a uma turma quantos usavam um PC. 
De cerca de 60 alunos, apenas três responderam afirmativamente. Quando dissemos 
que os computadores estariam disponíveis e que no futuro todas as tarefas de sala de 
aula seriam feitas no computador, o resto da turma sentiu-se ultrajado. Eram alunos 
de comunicação, e não nerds. Para que precisariam de um computador? Por volta de 
1992, a questão teve de ser trocada: quem não utilizava um computador? Apenas 
três alunos. E quantos estavam utilizando a Internet? De novo, três alunos. Hoje, 
professores, alunos: e pesquisadores de universidades usam os computadores e a 
Internet com tanta facilidade quanto utilizam o telefone. [TIFFIN e 
RAJASINGHAM. 2007. p. 46] 
 
 
 

Desta forma, bem vindo ao futuro. Se até o fim da década de 1990 termos um 

computador em casa era luxo, hoje, dentro do recorte estudado, perguntamos quem não tem 

computador. Cada ente familiar agora, conforme nosso recorte social onde se encaixa o Homo 

Zappiens, tem seu notebook e algumas vezes o seu desktop20 também. Se antes se imaginava 

que computadores eram para nerds, físicos, químicos ou outras pessoas que precisassem de 

                                                 
18 Conforme Valente (1993) em sua obra “Diferentes usos do computador na educação”. 
19 Ver a revista Consumidor S.A. N,º 29, de abril de 1998. 
20 Notebooks e Netbooks são computadores portáteis, já os Desktops são computadores de mesa, onde, em geral, 
há um CPU, um monitor, um teclado, um mouse, e outros periféricos como caixas de som, câmera de vídeo, 
microfones, que no caso dos Note e Netbooks estão incorporados num corpo apenas. 
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um grande processamento de informações, na contemporaneidade ele está presente em 

praticamente todas as áreas de atuação do trabalho humano. 

Essa massificação aconteceu basicamente por dois motivos, a facilidade de uso dos 

sistemas operacionais e softwares21 atuais, e por fim, pela grande redução do custo de acesso 

ao mesmo. 

Kenia Kodel Cox em sua obra Informática na educação escolar (2008) elenca pontos 

importantes para nosso estudo sobre a problemática do copiar e colar onde precisamos 

entender o papel da informática e da Internet na vida dos universitários, pós-graduandos, 

alunos do ensino médio e fundamental assim como dos docentes. 

Cox (2008. p. 7) chama a atenção para a entrada da informática no ensino: “Com as 

bênçãos de inúmeras justificativas, os computadores invadem as escolas, exigindo dos agentes 

educacionais um posicionamento quanto ao quê e como fazer para dispor os múltiplos 

recursos da informática a serviço da educação.” O quê e como utilizar estes recursos agora 

disponíveis para a educação? Como lidar com tecnologia? São pontos de partida e desafios do 

paradigma da educação pela Internet: 

 
 
 
Para tanto, faz-se necessário discutir, refletir e pesquisar o assunto com acurada 
crítica e criatividade, visando vencer o desafio proposto e ainda, com sobriedade, 
explorar o melhor dessas máquinas sem incorrer nos vultosos erros de subestimá-las, 
desperdiçando oportunidades, ou atribuir-lhes, papéis miraculosos, superestimando-
as. (Idem, Ibidem) 
 
 
 

Entre a subestimação e superestimação destes recursos, alguns encontraram possíveis 

aplicações falsamente miraculosas, e uma destas é nosso tema de estudo.  

Um professor que direciona seus alunos a tarefa de fazer uma pesquisa e entregar na 

próxima semana, alguns alunos o questionam pelo prazo curto, e o mesmo professor 

argumenta que “hoje pesquisar é fácil, basta ir a algum mecanismo de busca virtual que 

encontrarão as respostas para a pesquisa”. Equivocadamente este professor estimulou o copiar 

e colar, assim como muitos destes alunos já estavam acostumados a responder estas falsas 

pesquisas acadêmicas ou escolares desta maneira, copiando e colando a primeira ou segunda 

resposta obtida. 

                                                 
21 Software refere-se a programa de computador ou programa informático, sendo ele uma coleção de instruções 
que descrevem uma tarefa a ser realizada por um computador. 
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[...] A informática é, relativamente, uma novidade e como tal exige mudanças, 
provoca ferrenhas discussões: questiona-se a introdução e as formas de uso dessas 
modernas máquinas de processar nas mais diversas áreas de atividade humana. [...] 
Há aqueles que atribuem às máquinas de processamento o papel “mágico” de 
salvadoras da educação e há os que acreditam que a inserção delas nas salas de aula 
mecanizará os alunos, desempregará os professores e desvirtuará os efeitos do 
processo ensino-aprendizagem. (COX, 2008, p. 10) 
 
 
 

Em verdade, a informática não é nem a “mágica” salvadora, nem o que mecanizará 

os alunos e desempregará professores. Ela é apenas um instrumento de auxílio à educação 

como veremos adiante, instrumento este que acelera o processo educacional, pois antes de 

conhecer a informática e Internet na escola, o aluno22 já a conheceu em casa. Vamos abordar 

melhor este aspecto adiante ao tratar do Homo Zappiens (com a letra “z” e não com “s”). 

A prática do uso computacional não é novidade nem tampouco a Internet de acordo 

com Cox “A presença das máquinas de processamento nos mais diferentes locais da ação 

humana é uma realidade incontestável. Na indústria, no comércio, na medicina, no esporte, no 

entretenimento, nos lares, os computadores tomam posicionamento assumindo 

responsabilidades funcionais numerosas.” (2008. p.9). Assim como está na universidade, nas 

escolas, na pesquisa acadêmica e científica.  

 
 
 
Diante destas transformações em curso na sociedade, a instituição escola não pode 
correr o risco de ser aquilo que Giddens [2000, p.29] considera uma ‘instituição 
incrustada’. Isto é, instituições que se tornaram inadequadas para as tarefas que são 
chamadas a desempenhar. Dentro desta sociedade que se constrói a escola não pode 
ser um espaço excessivamente baseado na cultura oral e no texto escrito, 
subestimando ou até mesmo ignorando as novas formas possíveis de transmissão, 
aquisição ou manipulação da informação. (SILVA, 2003, p. 25 e 26) 
 
 
 

Seguindo a citação de Giddens em Silva, sobre possíveis formas de transmissão de 

informações e conhecimentos, no que tange a educação, Abranches (2008, p. 9) coloca que 

“A relação entre educação e tecnologia no contexto da cibercultura precisa ser construída, 

uma vez que estão sendo trocadas as bases da produção do conhecimento e dos 

relacionamentos sociais.”. Silva (2003) complementa este pensamento e apresenta a realidade 

virtual associada a educação: 

                                                 
22 Neste caso referimos aos alunos de classe média e alta que possuem computadores em casa, assim como 
alguns alunos de classe baixa que já tem o acesso ao computador e a Internet em estabelecimentos comerciais 
que oferecem o acesso a Internet cobrando por minutos ou horas, os quais são denominados LanHouse. 
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Ao nos inteirarmos da realidade virtual, das novas tecnologias como as luvas que 
simulam tato e as novas interfaces gráficas, que permitem relacionar informações 
antes desconexas. Passear por dentro do corpo humano, tocar objetos inexistentes, 
explorar um planeta distante, construir novos mundos. O que era apenas ficção 
científica torna-se realidade: Realidade Virtual, uma das grandes ferramentas de 
ensino. Neste sentido, podemos afirmar que o professor se multiplica e vai além com 
as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias. (SILVA, 2003, p. 15 e 16) 
 
 
 

Estas máquinas, os computadores, não portam uma inteligência artificial semelhante 

à mente humana, elas são meros processadores de dados, que para nós educadores podem ser 

convertidos em informações e conteúdos para a prática educacional. Cox explica: “Os 

computadores, simplificadamente, podem ser entendidos, considerando seu aspecto funcional, 

como máquinas de transformação, máquinas de processamento. É seu principal objetivo 

transformar dados em informações: portanto, processar dados.” (Cox, 2008, p. 9). Completa o 

pensamento: “Dessa forma, pode-se observar três elementos básicos da ciência da 

computação: dados, processamento e informações.” . Todavia o processamento não deixa de 

ser uma inteligência programada pelo ser humano. Precisamos entender o quê e qual é o papel 

destas informações no uso da informática na educação: 

 
 
 
As informações podem ser definidas como símbolos que transmitem uma ideia clara 
e lógica a quem se destinam; consistem, portanto, no resultado do processamento: 
listagem de documentos, impressão de textos, telas estruturadas em vídeo, 
mensagens de alguém distante, apresentação tabular de estatísticas, exibição gráfica 
de pesquisas, dentre outros. Em resumo; os dados compõem a matéria-prima da 
informática, enquanto as informações, o produto final. (COX, 2008, p. 9 e 10) 
 
 
 

Em certa maneira são as mesmas informações que já tínhamos acesso em livros, 

enciclopédias, vídeos em VHS ou DVDs, entre outros. A diferença é que agora eles são 

digitais, de rápido acesso, fáceis de compartilhamento, nas quais você não fica preso a uma 

máquina fotocopiadora para poder levar uma cópia que gostaria de ler em casa com tempo.  

Estas máquinas que nos auxiliam com a disponibilização de informações é fruto do 

ser humano, o qual é o responsável além da simples existência delas, Cox (2008, p. 11) 

explica que “[...] é importante notar que o agente responsável pela definição dos dados e 

informações, pela elaboração das instruções a serem cumpridas na computação e pela 

construção dos equipamentos, ou hardware, é o mesmo e único a quem se destinam os 

resultados: o homem.”. 
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A presença humana é marcada por sua evolução separada dos demais animais, dentre 

uma das principais características é a construção de ferramentas para dominar a natureza ao 

seu redor. 

 
 
 
A história do homem sobre a Terra é a história de uma rotura progressiva entre o 
homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo 
tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do planeta, 
aramando-se de novos instrumentos para tentar domina-lo. A natureza artificializada 
marca uma grande mudança na história da natureza. (SANTOS, 1997, p.17 apud 
COX, 2008, p. 13 e 14) 
 
 

 
Então o homem inventou o conceito de tecnologia da informação no qual o 

processamento de dados é realizado através dos equipamentos por ele criados. Nestes últimos 

50 anos percebemos mais avanços tecnológicos do que a História já havia relatado. “Fomos 

rodeados, nestes últimos quarenta anos, por mais objetos que nos precedentes quarenta mil 

anos. Mas sabemos muito pouco sobre o que nos cerca.” (SANTOS, 1997, p.20 apud COX, 

2008, P. 14). Estamos rodeados de “caixas pretas” 23 as quais nós pouco sabemos de seu 

funcionamento, e tão pouco, poderíamos consertá-las sozinhos. Muitos de nós, e muitos dos 

acadêmicos que estão ingressando na universidade, desconhecemos como se utiliza uma 

máquina de escrever, estamos acostumados a digitar textos somente nos editores de textos dos 

computadores. Porém na maioria das vezes apenas um técnico em computação pode consertar 

esta caixa-preta. 

A edição de texto em um software é algo muito mais fácil que utilizar uma máquina 

de escrever onde poucos dos erros cometidos na digitação podiam ser consertados e era 

preciso o dispêndio de muito tempo planejando cada linha e cada palavra. A inovação que a 

informática trouxe possibilita que conforme o texto é produzido, já possamos ver como ele 

ficará. Cox cita Pereira nos seguintes trechos:  

 
 
 
[...] pude observar que o computador ajuda o aluno a ver o texto um pouco mais 
concretizado. A tela funciona como um espelho. E aquilo que é imaginado torna-se 
real mais rapidamente [...]. Podemos contar também com outras ajudas mais óbvias, 
que os processadores de texto podem oferecer: apagar com rapidez sem deixar 

                                                 
23 Em teoria dos sistemas denomina-se caixa preta um sistema fechado de complexidade potencialmente alta, no 
qual a sua estrutura interna é desconhecida ou não é levada em consideração em sua análise, que limita-se, assim, 
a medidas das relações de entrada e saída. 
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marcas ou borrões, inserir palavras [...]. Benefícios que, num primeiro momento, 
parecem ajudar a melhorar apenas o externo do que o aluno escreve: a apresentação. 
Na verdade pude observar que esses recursos acabam interferindo na forma 
intrínseca ao texto. Palavras são destacadas, um poema ganha forma, vida [...]. O 
rascunho é o texto em transformação. Descobrindo isso, o exercício de escrever, 
antes apenas árduo, passa a ser árduo e prazeroso [...]. O aluno olha para o texto na 
tela e observa a sua obra como se fosse o seu primeiro professor, como o seu 
primeiro leitor, o crítico, e começa a mudar palavras e trechos imediatamente [...]. E 
nessa busca pelo belo, o aluno vai refletindo mais sobre a sua obra e ganha maior 
autonomia em relação ao seu próprio ato de escrever. (PEREIRA, 1995, p.14 e 15 
apud COX, 2008) 
 
 

 
Desta forma como Cox (2008) o texto “ganha vida”, pois “o texto trabalhado poderá, 

posteriormente, ser impresso, propiciando aos alunos sua comparação com o original, 

permitindo-lhes a verificação das alterações ocorridas e refletidas por ele” (p. 22). 

Pode-se considerar a informática como um dos grandes avanços no que tange a 

facilitadores, ou máquinas de trabalho, são manipuladas pelos homens. O pesquisador que até 

o final século passado podia realizar seu mestrado em 3 anos, atualmente  apenas em 2, 

precisava digitar seu texto em máquinas de escrever, máquinas estas que não permitiam erros 

nem modificações, assim como era difícil prever como ficaria a margem direita, era realmente 

um trabalho árduo para experts. Hoje com a redução para 2 anos em um mestrado, o aluno 

pode ir construindo seu texto e vendo como ele ficará impresso no papel ainda na tela do 

computador, podendo então modificar o mesmo com pouco esforço. 

Mesmo que a informática seja pouco incentivada nas séries iniciais, e por certos 

momentos repudiados na graduação, pois alguns professores pedem trabalhos manuscritos 

para evitar o copiar e colar, com certeza estes alunos se valem de seus benefícios para a 

pesquisa. Pode-se fazer o rascunho digital, alterando-o a qualquer tempo, podendo-se prever 

como ficará o produto final, mesmo que o produto final não seja o texto impresso, e sim 

manuscrito. Assim como um pintor pode colorir uma foto digital de sua casa com inúmeras 

cores sem gastar dinheiro algum, para então lhe mostrar como ela ficará e por fim você 

decidir que cor irá usar, e somente então, comprar e pintar.  

Assim como Valente percebemos que “Os computadores estão propiciando uma 

verdadeira revolução no processo de ensino-aprendizagem.” (VALENTE, 1993, p.14 apud 

COX, 2008, p. 20), porém o grande acontecimento, neste aspecto, para a educação não são as 

facilidades de produzir o texto, “Entretanto, a maior contribuição do computador como meio 

educacional advém do fato de seu uso ter provocado o questionamento dos métodos e 
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processos de ensino utilizados.” Este aluno agora transcende o papel de mero sujeito passivo 

da educação. 

É possível que esta passagem de sujeito passivo para um aluno ativo na sua educação 

seja fruto do acesso às novas tecnologias de comunicações às quais estamos presenciando nos 

últimos 20 anos e se massificaram nos últimos 10 anos no Brasil. Estas possibilidades talvez 

ainda não estejam sendo bem aproveitadas como veremos ao longo deste trabalho, talvez por 

um lado pela formação de docentes não ser adequada para a atual conjuntura tecnológica 

recentemente inserida no ambiente de ensino, por outro, pelas facilidades promovidas pelo 

copiar e colar. 

 
 
 
A possibilidade de acesso generalizado ás tecnologias eletrônicas de comunicação e 
de informação trouxe novas maneiras de viver, de trabalhar e de se organizar 
socialmente. Um pequeno exemplo dessa nova realidade é visto pela maneira 
comum como as pessoas conseguem, por meio de telefones celulares ou correio 
eletrônico (e-mail), comunicar-se mais frequentemente com as outras pessoas, 
mesmo quando estas se encontram em locais bem distantes. Da mesma forma como 
conversam com amigos e parentes, as pessoas acessam e recebem noticias 
atualizadas, ou buscam informações especificas, por meio dos seus equipamentos 
digitais. Essas novas possibilidades tecnológicas não alteram apenas nossa vida 
cotidiana. De maneira generalizada, elas alteram todas as nossas ações, as condições 
de pensar e representar a realidade e especialmente, no caso particular da educação, 
a maneira de trabalhar em atividades ligadas à educação escolar. (KENSKI, 2010, p. 
29) 
 
 
 

Conforme afirma Kenski na citação anterior, não foi apenas nossa vida cotidiana 

alterada, mas as condições para pensar e representar nossos feitos e ações no dia a dia. Há 20 

anos a comunicação era restrita basicamente aos telefones fixos e aos correios pelas cartas que 

enviávamos.  

Hoje, podemos trocar informações, falar ao telefone e enviar um texto para nossos 

colegas de trabalho a qualquer momento, por mais que ele não esteja na frente do seu 

computador, e sim em um engarrafamento, ele pode receber um e-mail em seu smartphone24, 

ler o texto e mandar em pouco tempo uma resposta instantânea de volta para você. É uma 

mudança de conceitos, inclusive e talvez principalmente na educação de acordo com Kenski: 

 
 

                                                 
24 Smartphones são telefones celulares com capacidade de processamento de múltiplas tarefas, os quais nos 
permitem o uso de aplicativos para acessar a World Wide Web, assim como, ler nossos e-mails, conversar por 
chat de texto e, é claro, falar com as pessoas por voz e/ou vídeo. 
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Tradicionalmente, a aprendizagem de informações e conceitos era tarefa exclusiva 
da escola. Os conceitos teóricos eram apresentados gradativamente às crianças após 
o ingresso nas instituições formais de ensino. Eles eram finitos e determinados. Ao 
final de um determinado grau de escolarização a pessoa podia considerar-se 
formada, ou seja, já possuía conhecimentos e informações suficientes para se iniciar 
em alguma profissão. (Idem. p. 29 e 30) 
 
 
 

Todavia, sabemos que a educação é um processo eterno, e não podemos considerar 

ninguém totalmente formado. Nesse sentido estamos a buscar pós-graduações, mestrados, 

doutorados, pós-doutorados, cursos de formação continuada, entre outros.  

Kenski (2010, p. 30) demonstra que “As velozes transformações tecnológicas da 

atualidade impõem novos ritmos e dimensões a tarefa de ensinar e aprender. É preciso estar 

em permanente estado de aprendizagem e de adaptação ao novo.” Além disto, a formação 

contínua é essencial para o professor, seja ele do ensino fundamental ou de pós-graduação. 

Continua Kenski (2010, p. 30): 

 
 
 
Não existe mais a possibilidade de considerar a pessoa totalmente formada, 
independentemente do grau de escolarização alcançado. Além disso, múltiplas são 
as agencias que representam informações e conhecimentos a que se pode ter acesso, 
sem a obrigatoriedade de deslocamentos físicos até as instituições tradicionais de 
ensino para aprender. Escolas virtuais oferecem vários tipos de ensinamentos on-
line, além das inúmeras possibilidades de estar informado por meio das interações 
com todos os tipos de tecnologias. 
 
 

 
É do nosso conhecimento que o uso da tecnologia propiciou à educação a 

possibilidade de expansão, há graduações semipresenciais, onde os alunos se encontram uma 

vez por semana para adquirir uma nova formação, ou então, uma pós-graduação com 

encontros semanais ou quinzenais, mas que muitas atividades são realizadas em outros 

momentos e o advento da troca de informações pela Internet permite um melhor 

aproveitamento do seu estudo. 

 
 
 
A Internet como ferramenta na educação disponibiliza o acesso a um universo que 
por suas características, possibilitam o uso de textos, sons, imagens e vídeos num 
mesmo local: o computador (desde que o usuário ou instituição possua os recursos 
necessários e a configuração mínima exigida). Permite que o conhecimento gerado 
por qualquer aluno, possa ser compartilhado e socializado com os demais em tempo 
real. Permite ainda, que alunos e professores consultem especialistas em diversas 
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áreas, incentiva a colaboração entre os participantes e a resolução de problemas 
comuns. Permite também, aos alunos difundirem os seus progressos a uma 
comunidade maior que aquela restrita a sua classe, escola ou seus pais. Traz 
motivações extras e abre múltiplas possibilidades para novos métodos mais 
abrangentes de avaliação. (SILVA, 2003, p. 30 e 31) 
 
 
 

Neste novo paradigma que vivemos, afirma Kenski (2010. p. 30): “O tempo, o 

espaço, a memória, a história, a noção de progresso, a realidade, a virtualidade e a ficção são 

algumas da muitas categorias que são reconsideradas em novas concepções baseadas nos 

impactos que, na atualidade, as tecnologias eletrônicas têm em nossas vidas.”. Todavia 

vivemos em tempo onde a informação está em toda parte e em mutação ou atualização 

constante. 

Na atualidade, o que se desloca é a informação, seguindo o pensamento de Virilio 
(1993). E desloca-se em dois sentidos: o primeiro, o da espacialidade física, em 
tempo real, sendo possível acessa-la por meio das tecnologias midiáticas da última 
geração. O segundo, por sua alteração constante, pelas transformações permanentes, 
por sua temporalidade intensiva e fugaz. (KENSKI, 2010, p. 30) 
 
 

 
Deste exposto, poderíamos dizer que a informática e a Internet fizeram uma 

revolução na educação, ou está a fazer, com suas ferramentas e possibilidades. 

 
 
 
Em principio, a revolução digital transforma o espaço educacional. Nas épocas 
anteriores, a educação era oferecida em lugares física e “espiritualmente” estáveis: 
nas escolas e nas mentes dos professores. O ambiente educacional era situado no 
tempo e no espaço. O aluno precisava deslocar-se regularmente até os lugares do 
saber – um campus, uma biblioteca, um laboratório – para aprender. Na era digital, é 
o saber que viaja veloz nas estradas virtuais da informação. Não importa o lugar em 
que o aluno estiver: em casa, em um barco, no hospital, no trabalho. Ele tem acesso 
ao conhecimento disponível nas redes, e pode continuar a aprender. (Idem. p. 32) 
 
 

 
Esta oportunidade do “poder continuar a aprender” estando em qualquer lugar pode 

ser a possibilidade chave da Internet para a educação. Vamos relembrar que o ensino, que 

agora já podemos chamar de antigo, é aquele antes da WWW, onde a educação estava 

condicionalmente presa a estes espaços educacionais citados, a livros, enciclopédias e 

principalmente as mentes dos professores. Hoje o sujeito que já está graduado em um curso, 

ao deparar-se com uma dúvida em seu trabalho, pode então utilizar-se da Internet e pesquisar 

a fim de obter respostas.  
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Silva (2003, p. 16) entende que tratar da educação em relação às novas tecnologias é 

algo que não se limita apenas a analisar o impacto entre ambas, tampouco o desenvolvimento 

de tecnologias educacionais. Entende o autor que: 

 
 
 
A questão é mais complexa. Tanto a educação como as novas tecnologias 
compreendem processos culturais que estão conectados ao processo produtivo e aos 
interesses políticos e econômicos. A concentração econômica e a centralização das 
atividades do Estado significam empreendimentos em grandes organizações, que por 
sua vez aumentam o hiato entre o saber e o fazer. A organização do saber, quanto à 
sua elaboração, ao controle e à difusão, implica a expansão de aparatos ideológicos 
de pesquisa, ensino, comunicação e outros. (SILVA, 2003, p. 16). 
 
 
 

Desta forma, acredita Silva (2003) que o saber que se origina da prática, ao passar 

por processos de elaboração intelectual, passa a compor a ciência e a tecnologia, que, por sua 

vez, adquirem autonomia em relação à prática. 

A problemática do copiar e colar transcende a escola e a universidade e segue adiante 

na vida profissional das pessoas. Talvez isto possa acontecer porque este sujeito não aprendeu 

pesquisa escolar ou acadêmica, muito menos científica em sua vida.  

E se este mesmo sujeito aprendesse na escola a pesquisar diante de um problema, a 

utilizar a Internet de forma mais inteligente, e por fim, conseguisse não mais copiar conceitos 

para si, mas construir seu próprio conhecimento a partir de várias fontes de saberes, 

experiências, modelos, entre outros, para então aplicar em sua vida profissional não mais 

colando de outras pessoas. 

Para continuarmos a falar sobre a educação, vamos utilizar o exemplo do ensino da 

gramática onde o professor praticamente está sempre copiando o aprendizado de quem fora 

seu professor e colando-o aos seus alunos, segundo Bagno (1998, p. 66): 

 
 
 
O ensino da gramática (e provavelmente também o da matemática) não acompanha 
os progressos da ciência da linguagem, o que é simplesmente um absurdo. Do 
mesmo momo como a química, a física, a astronomia, a biologia, a psicologia, a 
medicina e outras ciências vão avançando e fazendo novas descobertas a cada dia, a 
linguística também vai se enriquecendo mais e mais graça ao trabalho de incontáveis 
cientistas espalhados pelo mundo inteiro. [...] Nosso ensino gramatical, porém se 
baseia em conceitos e noções formulados centenas de anos atrás e que a ciência 
linguística já provou serem equivocados, ambíguos, errados mesmo. Não é uma 
maluquice? 
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Tendo o conceito de Bagno sobre as possibilidades de pesquisa, vamos associar aos 

dizeres de Abar e Barbosa (2008) em razão da Internet e o Ciberespaço:  

 
 
 
A Internet proporciona o acesso a dados e comunicação para milhões de pessoas em 
todo o mundo. O desafio que se impõe a nós, educadores, é integrar o uso da Internet 
na Educação como instrumento de construção do conhecimento, ampliando as 
possibilidades de experimentação. [...] 
O ciberespaço abre novas possibilidades e configurações para as pessoas 
aprenderem. [...] Uma nova pedagogia, novas relações com os saberes, novos papéis 
para os participantes, cidadãos. Não mais professores e alunos-separados pelos 
limites do saber autenticado pelas instituições formais, mas seres desejosos de ir 
além da informação e nesse movimento comum, ir além da aprendizagem. Nos 
movimentos de trocas e no desencadeamento de ações comuns, de consciência e de 
valores sociais grupais, recuperam, nas relações educacionais, as pessoas que somos 
todos nós... (p. 102) 
 
 

 
O paradigma da educação pela Internet, se é que este é o nome mais adequado que 

podemos dar, envolve interações e energia humana de uma forma que não era vista antes. 

Kenski ao citar Herckhove nos explica isto: 

 
 
 
Kerckhove (1997, p. 175) diz que, no reino das redes integradas, o crescimento das 
interações humanas – pessoais, sociais, institucionais – está concentrado e 
multiplicando a energia humana. Em consequência, diz também, o grau de 
colaboração entre as mentes pode crescer muito. Para ele, [...] a Internet nos permite 
acender a um entorno vivo, quase orgânico, de milhões de inteligências humanas 
que estão trabalhando constantemente em muitas coisas que sempre têm uma 
relevância potencial para todos os demais. (KENSKI, 2010, p. 103) 
 
 

 
A educação, que antes era individualizada, agora precisa ser coletiva, estas 

“máquinas”, os computadores, que conectam pessoas estão aproximando os seres humanos 

como entende Kenski (2010, p. 103) referindo-se que “a conectividade a que se refere 

Kerckhove constrói elos sensíveis entre a energia que há no interior dos nossos corpos com a 

tecnologia.”. Entende ainda que esta energia “estabelece relações estreitas entre os domínios 

tecnológicos e biológicos com a finalidade de agregar pessoas e máquinas para um 

determinado fim, coletivo.” (Idem, ibidem). 

Gramsci (1984) entende que: 
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[...] a síntese dos elementos constitutivos da individualidade é ‘individual’, mas ela 
não se realiza e desenvolve sem uma atividade para o exterior, atividade 
transformadora das relações externas, desde as com a natureza e com os outros 
homens – em vários níveis, nos diversos círculos em que se vive – até a relação 
máxima, que abraça todo o gênero humano. Por isso, é possível dizer que o homem 
é essencialmente ‘político’, já que a atividade para transformar e dirigir 
conscientemente os homens realiza a sua ‘humanidade’, a sua ‘natureza humana’. 
(GRAMSCI, 1984, p. 41) 
 
 

Associando a humanidade de Gramsci com este espaço coletivo que Kenski (2010) 

apresenta agrega as pessoas, minimiza distâncias, que une informações e conhecimentos, pode 

como um fim coletivo ter a educação como grande beneficiada. Queremos continuar esta ideia 

falando sobre a importância da comunicação para o homem, vejamos os dizeres de Veen e 

Vrakking: 

 
 
 
Tentamos comunicar nossas competências por meio da informação e de exemplos, 
de maneira que outras pessoas possam aproveitar nossas descobertas, e que 
possamos aproveitar o crescimento do todo. Chamamos esse fenômeno de ensino, 
acompanhamento, treinamento, educação, exercício, condicionamento, manipulação 
ou orientação, todos eles dependentes das intenções que temos em nossas 
comunicações e dos modos pelos quais estruturamos o que comunicamos. (VEEN e 
VRAKKING, 2009, p. 74) 
 
 
 

Esta sociedade em rede sente extrema vontade de estar conectada e de ter seus 

cérebros longe do ócio, Kenski (2010, p. 103) comenta que “Kerckhove lembra que, 

diariamente, milhões de pessoas passam muito tempo conectadas, utilizando seu cérebro em 

sua máxima velocidade, sofrendo a agonia de esperar para poder baixar novas informações.” 

não parando apenas na questão de baixar novas informações, mas: “Cada pessoa se conecta 

com muitas outras mediante sistemas digitais de funcionamento integrado as redes.”.  

Mas este espaço, o ciberespaço, a Internet, isto tudo é real? 

 
 
 
A Internet é tão real quanto a sala de estar de sua casa ou quanto a escola. É um 
local de encontro, um ciberespaço social. E por isso que os blogs tornaram-se 
populares entre os jovens. Os blogs são diários digitais que todos podem acessar. E 
possível escrever sobre qualquer coisa: histórias, convicções, experiências, fotos, 
jogos, qualquer coisa que você deseje compartilhar com o mundo. (VEEN e 
VRAKKING, 2009, p. 43) 
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Anteriormente, as pessoas ao se encontrarem precisavam de espaços físicos, agora 

conectados, elas precisam de espaços virtuais. “Conectadas, as pessoas acessam múltiplos 

espaços virtuais. Podem estabelecer elos redes integradas de saberes em permanente 

movimento - por onde circulam amplamente as informações. Criar comunidades.” (Idem, p. 

104). A circulação de informações pode ser um dos alicerces da educação, ou talvez até seja 

parte do conceito de educação para nós.  

Para Nevado (1997, p. 63):  

 
 
 
O uso pedagógico das novas tecnologias oferece a alunos e professores a chance de 
poder esclarecer suas dúvidas promovendo o estudo em grupo com estudantes 
separados geograficamente, permitindo-lhes a discussão de temas do mesmo 
interesse. 
 
 
 

As comunidades virtuais funcionam pela circulação de seus membros ou 

participantes e suas informações, assim como pelo compartilhamento dos saberes e 

conhecimentos adquiridos. Drucker (1993, p. 36) apresenta que as comunidades virtuais 

deverão enfatizar cada vez mais o aprendizado, “... os mestres de hoje ensinam basicamente 

da mesma maneira que os mestres de três mil anos atrás”. Da mesma forma Lévy (1997) diz 

que: “Os dispositivos da informática suportam tecnologias intelectuais que amplificam, 

exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas: memória, imaginação, 

percepção e raciocínios”. Nesta “Era da Informação” é preciso uma profunda mudança do 

sistema educativo. A tarefa da escola é formar novas gerações. Para isto deve respeitar a 

natureza e ter consciência das necessidades subjetivas e objetivas dos educandos. 

 
 
 
No final dos anos 80, segundo Pierre Lévy (1999), jovens metropolitanos cultos, 
acessados ás múltiplas formas tecnológicas de comunicação disponíveis, 
“construíram um espaço de encontro, de compartilhamento e de invenção coletiva” 
(p. 126): as comunidades virtuais. Comunidades, a princípio, de jovens que queriam 
superar o isolamento cotidiano, as dificuldades de relacionamento nos grandes 
centros urbanos. Comunidades que cresceram exponencialmente e se abriram para 
abrigar milhares, milhões de pessoas virtualmente conectadas e interagindo entre si, 
em todo o mundo. (VEEN e VRAKKING, 2009, p. 43) 
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Então, mais que demonstrar a problemática do copiar e colar, queremos mostrar que 

a educação em rede, colaborativa, em comunidade, não é apenas uma possível solução, mas 

uma necessidade emergente para a educação atual. 

Se considerarmos que a educação em rede, colaborativa, em comunidade é uma 

necessidade emergente, devemos entender o porquê desta necessidade. Estamos já na segunda 

década do século XXI, onde o professor universitário, ou até mesmo o escolar, que não estiver 

ciente das práticas computacionais e do mundo virtual, é este considerado ultrapassado, será 

que sua transmissão de conhecimentos será estimulante para os alunos? Será que este 

professor está pronto para o século XXI? Vivemos um novo tempo, onde o “tempo” tem 

conotação diversa do que estávamos acostumados até o fim do século XX. 

 
 
 
O estimulo para aprender nas comunidades virtuais é um desafio permanente. Na 
maioria das vezes as pessoas desistem pelos mais variados motivos, quase sempre 
vinculados a reorientações de seus desejos (e motivações) para outros caminhos. 
Assim, a alegada falta de tempo para estudar, por exemplo, indica a redistribuição 
do tempo individual para suprir outras necessidades, consideradas prioritárias 
naquele momento. (VEEN e VRAKKING, 2009, p. 114) 
 
 

 
Esta redistribuição do tempo individual é a prática do homo zappiens conforme 

discutiremos adiante. Mas antes, há um ponto que precisamos verificar, trata-se da questão da 

velocidade das mudanças que estão ocorrendo tecnologicamente e a contradição da lenta 

mudança no aprendizado. 

 
 
 
O que pode hoje ser visto na educação é uma luta; uma luta para encaixar a nova 
tecnologia em um velho modelo; uma luta até mesmo para servir às demandas de 
mudança da sociedade no modelo existente. E essa luta não está obtendo resultados. 
[...] Com certeza, há muitos exemplos de professores que ainda dão aulas muito 
interessantes. E a maior parte das escolas tem seu modo de lidar com a presença 
inevitável da Internet e da riqueza das informações on-line, fazendo com que seus 
alunos obtenham suas informações a partir da Internet em vez de utilizarem a 
biblioteca da escola. É provavelmente verdade que toda escola hoje tenha um ou 
mais computadores. Contudo, isso é muito pouco, e muito lento. (VEEN e 
VRAKKING, 2009, p. 90) 
 
 
 

Sabemos que o século XX foi marcado pela massificação industrial, pela ida do 

homem a Lua, pela globalização, pela velocidade de locomoção, entre outros, mas em relação 
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à educação parece que estamos caminhando a passos muito lentos. Veja uma comparação 

feita por Tiffin e Rajasingham (2007, p. 46) “O que observamos até agora no que diz respeito 

à sociedade da informação é equivalente ao que a locomotiva a vapor foi para a sociedade 

industrial.” Completando seu pensamento com uma divagação futura: “Ainda não chegaram a 

nós o equivalente a locomotiva a motor, à locomotiva elétrica ou à energia atômica.”.  Então, 

como será a educação quando nesta comparação chegarmos ao avião a jato?  

 
 
 
A escola é uma das poucas instituições da sociedade que está totalmente à margem 
do intenso desenvolvimento tecnológico que caracterizou a segunda metade do 
século XX. A maior parte das escolas vive, em termos de tecnologia, não no século 
passado, mas virtualmente na pré-história. (GUERRA, 2003, p. 25) 
 
 
 

Continuando este pensamento sobre evolução, vamos utilizar novamente Veen e 

Vrakking (2009):  

 
 
 
O ponto forte da mente humana, e de acordo com Charles Darwin essa qualidade 
deve ser atribuída às espécies vivas em geral, é a capacidade de se adaptar à 
mudança das circunstâncias. Chamamos isso de aprendizagem. O que nos separa das 
outras espécies, se de fato podemos falar de evolução e se nos consideramos a última 
espécie de nossa linhagem, é que temos uma capacidade mais desenvolvida para 
projetar os acontecimentos. Somos capazes de nos imaginarmos fora da realidade 
fisicamente percebida, não só no espaço e no tempo, mas também no que diz 
respeito à nossa capacidade e aparência. Dizemos realidade percebida porque quan-
do alegamos ser capazes de tornar qualquer coisa virtualmente existente em nossas 
mentes, como podemos estar certos do que consideramos real? Deixaremos essa 
questão para os filósofos. (p. 83) 
 
 
 

Em nossa questão do copiar e colar na educação, a aceitação da tecnologia, o uso da 

Internet como fonte de pesquisa, os docentes preparados para estes alunos, e a velocidade com 

que as mudanças ocorrem, faz-se necessário entender que diante da atualidade e da velocidade 

com que a informática evoluiu, o ensino pouco tem acompanhado este processo. Existem 

várias justificativas para isto, muitas das vezes pode ser representada por fatores econômicos 

de acesso a estes meios em escolas e universidades públicas, assim como nas particulares, 

onde os investimentos são repassados nas mensalidades. Todavia vivemos a massificação do 

acesso aos computadores como bens de consumo indispensáveis a vida humana moderna.  
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Conforme vimos anteriormente Veen e Vrakking (2009) colocam uma luta em 

encaixar a nova tecnologia a um velho modelo educacional, modelo este defasado como 

veremos mais adiante, que a escola pouco mudou nos últimos cem ou mais anos.  

Realmente podemos dar aulas sem o uso de tecnologias alguma, porém é um desafio 

que poucos professores conseguem cumprir, e muitas vezes, por inúmeros motivos, é preciso 

utilizar certas ferramentas tecnológicas como o vídeo projetor para prender a atenção do aluno 

a matéria, deixando textos, imagens, ou apenas títulos fixados em uma imagem que está sendo 

projetada enquanto utilizamos de nossa principal ferramenta, a oralidade, para discorrer o 

assunto ao educando. Todavia, se não houver a participação ativa dos alunos, estaremos ainda 

presos ao modelo vigente. 

 

 

1.3  ERA DO CONHECIMENTO OU ERA DA INFORMAÇÃO? 

 

 

Afirma Castells (1999a, p. 50) que “a tecnologia da informação é para esta revolução 

o que as novas fontes de energia foram para as Revoluções Industriais sucessivas, do motor a 

vapor à eletricidade (...)” terminando sua afirmação com a justificativa de que: “visto que a 

geração e distribuição de energia foi o elemento principal na base da sociedade industrial”. 

Alguns autores falam-nos em “sociedade do conhecimento” devido ao grande 

número de informações que temos acesso como vimos antes, todavia outros preferem o termo 

“sociedade da informação” ou “era da informação”.  

 
 
 
Ao afirmar que a Terra girava em torna do sol. Galileu, no século XVI, oferecia a 
sociedade da época uma visão totalmente nova do Universo. Há três décadas atrás, 
Alvin Toffler e mais recentemente, Pierre Lévy, apontam para o nascimento de uma 
nova sociedade onde a informação, ou o conjunto de informações e suas tecnologias 
transformariam esta mesma sociedade numa sociedade da informação. Isto já está 
ocorrendo, o futuro já se faz presente com a generalização das novas tecnologias 
digitais interativas e as novas tecnologias de multimídia, que estão mudando a forma 
como produzimos, nos relacionamos, até mesmo como nos divertimos. (SILVA, 
2003, p. 11) 
 
 
 

Este acesso generalizado às informações é um grande desafio ao educador que deve 

evitar o copiar e colar para que, então, transforme informação em conhecimento.  
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Costuma-se dizer que vivemos a era do conhecimento, mas melhor seria dizer a "era 
da informação", pois vivemos mergulhados num oceano de comunicações e de 
notícias que nos assediam de todos os lados, mostrando-nos o que se passa no 
mundo, os avanços extraordinários da ciência e da tecnologia, e é-nos impossível 
guardá-las todas na memória e transformá-las em conhecimento. (MARTINS, 2007, 
p. 5) 
 
 
 

Precisamos entender a diferença entre informação, aquela com a qual estamos sendo 

bombardeados diariamente por diversas formas, de conhecimento. Segundo Martins (2007, p. 

5.): “Cabe aqui tornar clara a distinção entre informação e conhecimento, uma vez que a 

informação recebida só se torna conhecimento quando adquire sentido para quem a recebe, ou 

seja, quando tem significado.”. 

Abranches (2008, p.3) chama atenção para outro elemento, o qual deve ser 

considerado referente ao fato do mundo digital ser algo mutável, manipulável modificado, que 

pode iludir seu leitor quanto à sua autoria. O autor ainda comenta que “Esta característica 

retira a ideia de fixação de uma determinada obra, uma vez que ela pode ser fragmentada.”. 

Guerra (2003, p. 18) por sua vez comenta que na sociedade da informação o 

conhecimento tem se tornado algo como uma mercadoria, tendo isto como uma necessidade 

de grande valor a ser produzida e comercializada. Afirma ainda que no cotidiano das redes 

sociais, tanto as humanas reais quanto as virtuais, que não deixam de ser reais, a educação é 

cada vez mais requerida, assim como para a inserção das pessoas no mercado de trabalho e 

sua manutenção. 

Martins (2007, p. 5.) também nos indica um ponto importante que precisamos levar 

em conta para entender o paradigma da educação pela Internet. “Sem dúvida alguma, diante 

de tanto progresso que a humanidade alcançou, pode-se acreditar que vivemos uma nova 

revolução - a tecnológica -, que fez com que nos últimos cem anos o conhecimento humano 

crescesse mais que em todos os séculos anteriores.”. 

 
 
 
É importante salientar as maiores revoluções, desde a história do universo até os dias 
atuais: com o Big-Bang, forma-se o universo e depois surge o planeta Terra, a 
Evolução do DNA, o Homo Erectus e o surgimento do fogo, a descoberta da fala e a 
construção das primeiras armas, a Primeira Revolução Agrícola - com o surgimento 
do Primeiro congestionamento, o Segundo Congestionamento, nascimento do 
computador e por fim, populariza-se a rede Internet. (MEDEIROS, 2006) 
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A revolução tecnologia e o crescimento espantoso da ciência quebraram muitos 

paradigmas e por muitas vezes quebrou mitos e práticas do ser humano, as quais ele 

acreditava serem as melhores para si, mas agora demonstrado o contrário pela ciência, mudou 

a humanidade.  

 
 
 
O crescimento espantoso da ciência e das modernas formas da tecnologia parece 
atingir as raias da fantasia. Contudo, ele ja desmontou os saberes mitológicos do 
passado com crenças e superstições absurdas, substituindo-os pelos conhecimentos 
racionais aplicados ao bem-estar da sociedade e modificando as perspectivas e 
crenças que se haviam instalado a respeito do futuro. (MARTINS, 2007, p. 6 e 7) 
 
 
 

Exposto isso, perguntamo-nos porque o ensino continua praticamente igual, 

estimulando o copiar e colar, tendo medo de tecnologias, e com grandes receios de sua 

aceitação, mas mantendo perspectivas e crenças sobre o futuro que já foram refutadas ou estão 

ultrapassadas. 

 
 
 
Quanto mais mergulhamos na sociedade da informação, mais rápidas são as 
demandas por respostas instantâneas. As pessoas, principalmente as crianças e os 
jovens, não apreciam a demora, querem resultados imediatos. Adoram as pesquisas 
síncronas, as que acontecem em tempo real e que oferecem respostas quase 
instantâneas. (MORAN, 2000, p.20) 
 
 
 

Gamboa (2009) chama a atenção para o copiar e colar, falsos pesquisadores entre 

outros problemas como os falsos conhecimentos: 

 
 
[...] Na ‘sociedade do conhecimento’, todas as respostas são postas para serem 
consumidas, de acordo com os gostos dos fregueses. Os conhecimentos são 
confundidos com os sabres e diluídos indistintamente nos sistemas de informação e 
nas redes da Internet. Apresentam-se apenas as respostas, mas as perguntas que 
geraram esses conhecimentos são abandonadas, esquecidas pelo pragmatismo da 
utilização imediata e oportunista das informações. Além da poluição de falsos 
conhecimentos a Internet, por exemplo, oferece a sensação de ter as repostas para 
todas as perguntas. Os alunos, ‘falsos pesquisadores’ não precisam problematizar o 
problema, nem construir suas próprias respostas, apenas buscar as respostas que já 
estão prontas navegando na Internet e localizando-a em algum sítio, para serem 
copiadas ou consumidas. (GAMBOA, 2009) 
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Não estamos aqui defendendo friamente a tecnologia, suas aplicações, entre outros 

sem levar em conta os riscos, ou melhor, a sociedade de risco. 

 
 
 
Para o Homo zappiens, é perfeitamente agradável usar todo meio de comunicação 
disponível. Eles esperam que todas as pessoas valorizem o e-mail e a comunicação 
por telefone da mesma forma que valorizam o contato físico. Assim, para eles não 
há problema em encontrar as pessoas e nem em responder a um e-mail recebido no 
dia anterior. Eles parecem não desconfiar da tecnologia como nós, que ainda 
exigimos acordos e contratos firmados por escrito. Muito embora a identidade 
digital abra ainda mais espaço para a fraude do que o telefone e o e-mail, o Homo 
zappiens aceita essa incerteza, continuando a colher os benefícios da tecnologia. Em 
contrapartida, desenvolve habilidades para detectar fraudes, por exemplo, notando 
que o estilo de escrever utilizado por alguém no MSN não é o estilo normalmente 
usado ou que o conhecimento comum às duas pessoas que conversam parece estar 
ausente. (VEEN e VRAKKING, 2009, p. 82 e 83) 
 
 
 

Vivendo nessa sociedade de risco, é preciso que o docente esteja preparado, não 

apenas para “lidar” com o novo, mas para vivenciar estas práticas, e ter as mesmas 

habilidades que Veen e Vrakking citaram referentes ao homo zappiens. São conhecimentos 

necessários para ser um professor, para construir, e não apenas tentar passar, conhecimentos 

para, com, e entre alunos em sua universidade, escola, ou outro local que se busca o saber. 

 
 
 
Lévy (1993) categoriza o conhecimento existente nas sociedades em três formas 
diferentes: a oral, a escrita e a digital. Embora essas formas tenham-se originados em 
épocas diferentes, eles coexistem e estão todas presentes na sociedade atual. No 
entanto, elas nos encaminham para percepções diferentes, racionalidades múltiplas e 
comportamentos de aprendizagem diferenciados. (KESNKI, 2010, p. 33) 

Diante da problemática do copiar e colar é preciso fazer uma análise do tempo o qual 

vivemos cercados de novas tecnologias e também na chamada “sociedade do conhecimento” 

ou “sociedade da informação”. Em análise a esta questão Roberto Amaral (2006, p. 15) em 

sua obra Sociedade do Conhecimento – Novas tecnologias, risco e liderança nos apresentam: 

 
 
 
O homem da era industrial vivia uma situação completamente diferente sob o ponto 
de vista da tomada de decisão. O tempo para reflexão e ponderação era bem maior. 
Outro fator marcante do período histórico em que vivemos é a importância que as 
tecnologias de comunicação, tanto pela mídia quanto pelo ciberespaço, têm sobre as 
resoluções do indivíduo. 
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Esta aceleração do pensamento segundo Amaral (2006), a vida cotidiana em alta 

velocidade, as informações cada vez mais rápidas ao nosso alcance, continua o autor citando 

Castells: 

 
 
Como diz Castells, a Internet se tornou "o tecido de nossas vidas" (2003, p. 7) e, por 
conseguinte o alastramento das redes, interligando milhões de computadores ao 
redor do mundo cada dia mais intenso. As redes foram criadas inicialmente objetivos 
militares, ou seja, deveriam resistir a ataques, isso mesmo foram pensadas para não 
ter um centro de cor. Esta característica de liberdade se perpetua, mesmo depois de 
sua expansão (CASTELLS, 2003). Gradativamente, também instituições de ensino e 
pesquisa foram sendo beneficiadas pelo advento das redes de comunicação e, pouco 
depois, toda a sociedade foi atingida. (AMARAL, 2006, p. 19 e 20) 
 
 
 

Não apenas nos institutos de pesquisa, mas para todos, a informação não é tudo, ela 

precisa ser relevante e confiável conforme Amaral (2006, p. 20) ao citar Ducker:  

 
 
 
Peter Drucker (1992, p. 218) nos lembra que informação é, antes de tudo, ‘um dado 
dotado de relevância’. Por isso não basta fazer pesquisas, é preciso saber como fazê-
las para que tenham um resultado efetivo. Não basta ter um grande volume de 
informações, é preciso selecionar quais, são realmente importantes em uma dada 
situação.  
 
 

No último capítulo iremos abordar este aspecto de relevância e confiabilidade das 

fontes de pesquisas na Internet assim como seu uso como fonte universal de conhecimento. 

Como verificar que dados e informações podem construir um conhecimento, podem ser 

usados como fonte de pesquisa, entre outros, para que possamos verificar que relevância, de 

acordo com Peter Drucker (1992) podemos utilizar ou não para o assunto que estivermos 

pesquisando. 

Feito este exposto contextualizador da informática e da Internet na educação vamos, 

antes de estudar o copiar e colar propriamente dito e os problemas de pesquisa, verificar quem 

é o Homo Zappiens, abordar um estudo sobre a universidade virtual, e a presença do aluno 

nos ambientes de ensino, sejam eles presenciais ou virtuais. 
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2. O PERFIL ZAPPIENS NA SOCIEDADE ACADÊMICA 

 

 

Novas tecnologias mudaram diversos aspectos da vida em sociedade muito mais 

rapidamente do que foram previstos, assim como a introdução de novas tecnologias desta era 

da globalização nas instituições de ensino superior com as mesmas metodologias de tempos 

de outrora. 

Para entendermos que estas mudanças que já ocorreram mais rápido que poderíamos 

imaginar e muitos de nós, os professores do ensino superior, não fomos preparados para este 

momento, tampouco para as mudanças que hão de vir, vamos conhecer agora o conceito de 

Homo Zappiens, sua relação com o mundo acadêmico, assim como conceitos de Universidade 

Virtual, porém os alunos são reais.  

Porém de entender o Homo Zappiens vejamos o que é Zapping. Nestor Garcia 

Canclini (2008) em sua obra “Leitores, espectadores e internautas” se refere a “ECLETISMO. 

Ver Zapping.” (p. 46), então adiante encontramos em sua obra a palavra Zapping: 

 
 
 
Procedimento para mudar de canal durante os anúncios, pouco útil para encontrar 
variedade de programas na televisão. Epistemologia: procedimento insuficiente para 
compatibilizar teorias e autores diversos. Os progressos visíveis no sentido de 
superar o ecletismo, nesta época em que tantos processos socioculturais transbordam 
as disciplinas, ocorrem quando os antropólogos ocupam-se, ao mesmo tempo, da 
criatividade atual e das mudanças macrossociais, os sociólogos políticos, da vídeo-
cultura e, em geral, quando os especialistas põem em dúvida seus campos e se 
animam a meter o nariz ali onde não estavam acostumados a ser chamados. Mas 
procurando, sempre, como evitar os riscos do zapping: a acumulação errática de 
cenas. E desenvolvendo com maior complexidade a estratégia do Walkman e do 
iPod para não se privar do assombro: encontrar uma posição, dentro da 
interculturalidade multitudinária, que leve à autonomia, não ao autismo. 
O controle remoto (ou comando à distância, como dizem outros) com que fazemos o 
zapping também é usado para fazer o zipping, ou seja, acelerar o vídeo durante os 
anúncios ou em programas prégravados. Serve também para desligar. (CANCLINI, 
2008 , p. 90)  
 
 
 

Entendido o que é Zapping compreendemos então por que a troca da letra “s” por 

“z”, ou seja, de sapiens para zappiens. 

Alves da Costa e Paiva (2003, p. 2 e 3) definem a geração “zap” como a geração da 

era digital, a qual tem sido objeto de vários estudos. Alguns atribuem certos nomes a essa 

geração como Net Generation, e-generation, ou Zap generation, entre outras.  
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Os autores comentam que Don Tapscott, autor de Growing Up Digital: “chama a 

atenção para estes jovens, e alerta os possíveis interessados, pais, professores, especialistas de 

marketing, para a importância de compreenderem o que esta nova geração poderá vir a fazer 

com a sua competência digital.”. Adiante citam Wim Veen professor da Universidade de 

Tecnologia de Delft, na Holanda, que define esta geração como Homo Zappiens, os quais 

revelam competências ainda não valorizadas pelas escolas e professores atuais. Segundo os 

autores estes são jovens nascidos na década de 80 em diante, os quais nasceram e cresceram 

na era digital.  

Os autores ainda definem que a esses jovens são geralmente associadas algumas 

palavras-chaves que os descrevem, tais como: 

 
 
 
- Tecnologia – segundo Alan Kay "technology is technology only for people who 
are born before it was invented" - a tecnologia digital é apenas mais um 
electrodoméstico com o qual têm imensa facilidade em lidar e sem o qual não 
passariam. São a geração do telemóvel, computador, Internet, leitores de mp3, TV 
por cabo, consolas de jogos. 
- Acção – habituados a "acção" desde que nasceram, vivem o stress diário das saídas 
de casa, para a escola ou para as várias actividades extra-curriculares com que os 
pais insistem em enriquece-los. São hiperactivos no trabalho ou nos tempos livres, e 
dedicam-se a várias actividades simultâneas entre as quais mantém um zapping 
contínuo. Daí o epíteto – geração "zap". 
- Comunicação – para estes jovens é prioritário comunicar, em qualquer momento e 
onde quer que se encontrem. Não se concebe um "zap" sem o seu telemóvel. 
Adoram os chat e encontram-se aí, mesmo depois de terem estado juntos todo o dia, 
na escola.  
- Interacção – a busca de informação é activa. Não esperam que lhes dêem o que 
querem saber, investigam, exploram, questionam. Dificilmente se concentram 
durante muito tempo numa actividade, sobretudo se implicar apenas receber – ouvir, 
ver, observar. Aplicam-se mais se estiverem a "fazer" algo em troca.  
- Escolha – possuem um espírito crítico muito activo; gostam de dar a opinião, de 
questionar, de discutir. Gostam de poder escolher e exigem diversidade. Gostam de 
experimentar antes e esperam poder voltar atrás, se mudarem de ideia. Gostam de 
formatar produtos à sua medida e ao seu gosto e possuem um gosto próprio 
personalizado. Desejam horários flexíveis para todas as actividades. 
- Colaboração – convivem e competem com os seus pares desde o infantário, 
gostam do trabalho em equipa e aceitam naturalmente colaborar em projectos 
comuns. (ALVES da COSTA e PAIVA, 2003, p. 2 e 3, grifos do autor)25 
 
 
 
 

São eles então jovens que tem a tecnologia, ação, comunicação, interação, escolha e 

colaboração como práticas rotineira de suas vidas. Afirma ainda Alves da Costa e Paiva 

(2003) que os “zap” não são melhores nem piores que as gerações que os precederam, apenas 

                                                 
25 Idem. 
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são diferentes, colocando novos desafios à escola, a qual deve se modificar e preparar-se para 

esta nova geração. 

Partes de nossas universidades e algumas das aulas já são virtuais, contudo nossos 

alunos reais estão tanto na sala de aula presencial como nos ambientes virtuais de 

aprendizagem26, porém, os docentes não foram preparados para esta dinâmica de ensino. 

Quais conteúdos serão ensinados presencialmente e quais virtualmente? Como orientar 

pesquisas on-line sem o risco do copiar e colar? Entre outras várias perguntas que podemos 

fazer diante desta nova realidade. 

Os alunos e os que ingressarão no ensino superior não são os mesmos que estavam 

nas universidades até o final do século XX, nos deparamos agora com os homo zappiens. 

Os holandeses Veen e Vrakking (2009. p. 5)27 explicam que “nas últimas décadas, os 

sistemas de educação foram amplamente avaliados, reconsiderados, mudados e revisados.”28, 

entretanto é preciso saber como estes estudos foram feitos, no caso citado na Holanda, e por 

quem fora feito, Veen e Vrakking (2009) colocam: “Muitos educadores, sociólogos, 

engenheiros, economistas e outros profissionais envolveram-se em discussões acerca de como 

deveriam ser nossos sistemas de educação no futuro mais imediato.”. Nota-se que não é uma 

preocupação para uma reforma escolar em longo prazo, e sim, para agora. Continua Veen e 

Vrakking: “Os currículos foram adaptados e novos paradigmas de aprendizagem lançados.”.  

Neste ponto que surge o conceito de homo zappiens, sendo este, aquele ser humano 

que cresceu em meio a toda essa confusão de metodologias de ensino e novas didáticas, os 

homo zappiens silenciosamente adotaram a tecnologia e desenvolveram estratégias de 

aprendizagem e de vida. Explica Veen e Vrakking (2009, p. 5): “O Homo zappiens não 

apenas representa uma geração que faz as coisas de maneira diferentes – é um expoente das 

mudanças sociais relacionadas à globalização, à individualização e ao uso cada vez maior da 

tecnologia em nossa vida.” Todavia boa parte dessas mudanças não é apenas a 

individualização, mas também a socialização online e a formação de redes sociais.  

Santos (2000) estuda alguns conceitos dessa nova “espécie” e cria nomenclaturas 

específicas, dentre elas, cita o Homo Videns que antecede o Homo Zappiens, define o autor 

então: 

                                                 
26 Ambientes virtuais de aprendizagem são espaços virtuais onde os alunos e professores publicam conteúdos, 
materiais, provas, exercícios para disponibilização do acesso aos alunos assim como outras formas de interação. 
27 Homo Zappiens – Educando na Era Digital. 
28 O texto original refere-se ao sistema educacional na Holanda 
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O Homo Videns alimenta-se de muitas imagens e de poucas opiniões. Ele vive no 
mundo da aparência e da doxa, da opinião. Com um grave risco: porque vê julga que 
sabe, quando o simples acto de ver não ultrapassa a dimensão do acreditar, segundo 
a velha máxima do ‘ver para crer’. (SANTOS, 2000, p. 22) 
 
 
 

Entende-se com esta premissa que o Homo Videns absorve cegamente toda 

informação que lhe é transmitida entendendo-a como verdade, “porque vê julga que sabe” e 

“crê” nesta informação como se fosse conhecimento.  

Adiante Santos (2000) introduz o conceito Homo Zappiens a partir da comparação 

com o Homo Videns: 

 
 
 
O Homo Zappiens configura a mais recente revolução do Homo Videns. Que, por 
sua vez, resultara de uma ruptura profunda do paradigma do Homo Sapiens. Com 
efeito, o Homo Zappiens corresponde à agudização de uma característica essencial 
do Homo Videns: a velocidade sequencial de imagens, que tende a gerar cegueira e 
esquecimento, que tende a petrificar.  
Trata-se de uma deformação. O Homo Zappiens, por definição, é aquele que já não 
consegue fixar-se num programa ou mesmo numa imagem. E que só se fixa quando 
a imagem é mais forte do que ele. Quando a imagem é mais forte do que o desejo. E 
que, por isso, o assalta e o paralisa, petrificando-o. (SANTOS, 2000, p.24) 
 
 
 

Nesta definição do Homo Zappiens apresentada por Santos (2000) temos uma nova 

geração paralisada em frente a televisão, e agora a Internet, com o controle remoto na mão, 

utilizando-se do “zapping” entre canais, ou sítios virtuais, todavia o autor aponta-nos para a 

seguinte questão: “Querendo ver e saber tudo, acaba por nada ver e nada saber. ” (SANTOS, 

2000, p. 24). 

Para este aluno o aprender é visto de uma forma diferente e não mais como algo 

restrito a educação familiar ou à escola onde ele é mero espectador do professor.  Esta 

alegação não está sendo feita de forma generalizada, mas sim focada no Homo zappiens. 

Assim como a sala de aula deixou de ser seu ponto central na vida “A escola não parece ter 

muita influência em suas atitudes e valores. Chamaremos essa geração de Homo zappiens, 

aparentemente uma nova espécie que atua em uma cultura cibernética global com base na 

multimídia.” (Idem, p. 30) 

 
À primeira vista, eles são muito parecidos com as crianças da sociedade industrial, 
da modernidade, modelo que domina a sociedade a cerca de 200 anos. As 
necessidades básicas, pelo menos, são as mesmas. Mas há um aspecto que os torna 
quase uma nova espécie: a comunicação entre si e com o mundo. É o “homo 
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zappiens”29, a geração que já nasceu com o computador, internet e toda sorte de 
dispositivos que podem ser controlados a distância com alguns toques de dedos. 
(OLIVEIRA et al, 2010, p. 2) 
 
 
 

É uma nova geração para a qual os professores não estão preparados, enquanto você 

está encantado com uma lista de resultados em um site de pesquisas, o homo zappiens já 

possivelmente já passou os olhos rapidamente por pelo menos dez resultados30 e selecionou os 

que considerou mais importantes e então clicou para verificar seu conteúdo.  

Demo (2009) em seu estudo sobre “Não vemos as coisas como são, mas como 

somos” também nos apresenta esta geração que tão bem se identifica com as novas 

tecnologias e o mundo virtual: 

 
 
 
A nova geração - o homo zappiens, segundo Veen e Vrakking (2006) - identifica-se 
com o mundo virtual bem mais que a geração mais velha, estabelecendo-se 
facilmente um confronto de expectativas. A geração net (Tapscott, 2009) distingue 
cada vez menos entre mundo físico e virtual, o que, para gerações anteriores, pode 
implicar alienação comprometedora. Por exemplo, as crianças brincam fisicamente 
menos, gastando horas sentadas ao computador (Veen e Vrakking, 2006). Preferem 
o lúdico virtual, correndo certamente riscos (Setzer, 2002; 2008). Enquanto há que 
tomar em conta tais riscos, não se pode ignorar que gerações anteriores tomam o 
mundo virtual como algo problemático, uma invencionice, uma fantasia. Embora o 
mundo virtual possa admitir tais pechas, primeiro, é componente da realidade (que 
manifesta dimensões outras para além da física), segundo, faz parte das habilidades 
mentais de simulação naturalmente. (DEMO, 2009, p. 8) 
 
 

Introduzido este conceito de quem é o homo zappiens devemos entender o que ele é, 

e como se comporta. Veen e Vrakking (2009, p. 12) explicam: “A nova geração, que aprendeu 

a lidar com novas tecnologias, está ingressando em nosso sistema educacional.”.  

Os autores continuam sua explicação do comportamento deste novo ser: “Essa 

geração, que chamamos geração Homo zappiens, cresceu usando múltiplos recursos 

tecnológicos desde a infância: o controle remoto da televisão, o mouse do computador, o 

minidisc 31 e, mais recentemente, o telefone celular, o iPod e o aparelho de MP3.”  

 
                                                 
29 A lógica da época atual gera a criança zapping; que pula de uma imagem para outra, corta, dispõe imagens 
simultaneamente. O controle remoto lhes confere poder, basta apertar um botão e a imagem muda. (Nota da 
Citação) 
30 Número padrão de respostas por página que o Google apresenta. 
31 Minidisc ou MD foi uma tecnologia pouco difundida no Brasil nos anos 90, que possuía a mesma qualidade do 
Compact Disc ou CD, porém com as vantagens da Fita K7 (fita magnética de música) onde era possível gravar e 
regravar. 
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O Homo zappiens vive em um mundo cujos recursos de informação são muito ricos. 
Lindstrõm e Seybold (2003) declararam que uma criança hoje absorve cerca de 8 mil 
imagens de marcas ou logos por dia. Tal carga de informação pode parecer 
excessiva para os pais ou para quem nasceu antes da década de 1980, mas o Homo 
zappiens não considera o fato de ter de processar grandes quantidades de informação 
um problema. (VEEN e VRAKKING. 2009, p. 34 e 35) 
 
 
 

Esta nova geração que esta a entrar no ensino superior não suporta o ensino 

individualizado, mas preferem aprender em rede e com velocidade. “Esses recursos 

permitiram às crianças de hoje ter controle sobre o fluxo de informações, lidar com 

informações descontinuadas e com a sobrecarga de informações, mesclar comunidades 

virtuais e reais, comunicarem-se e colaborarem em rede, de acordo com suas necessidades.” 

(Veen e Vrakking, 2009, p. 35). 

 Diferente das gerações anteriores, os homo zappiens com este acesso todo, hão de 

ter um desenvolvimento rápido de seu raciocínio lógico.  

 
 
 
Postman (1999) defende que constitui-se um ambiente informacional 
contemporâneo diferente do centrado na lógica linear e clara da leitura2 , ambiente 
esse que permitiu a constituição dessa hierarquia entre adultos e crianças. Este 
ambiente informacional é imagético e a comunicação é para todos. Assim, vivemos 
a transformação da transmissão da informação. Da informação escrita para a 
informação por imagens3, destruindo a distinção moderna da competência de leitura. 
Com isso, uniformizou-se a competência para receber a informação. Crianças e 
adultos tem acesso a qualquer coisa. Daí, o referido teórico passa a especular que a 
infância corre o risco de desaparecer. (OLIVEIRA et al, 2010, p. 5) 
 
 
 

Não é de nos espantarmos, pois surgindo uma necessidade de resposta a uma dúvida, 

basta “googlar”32 a pergunta que desejamos e então encontraremos a resposta.  

 
 
 
Devemos também considerar que determinadas ferramentas computacionais vão se 
desenvolvendo e ampliando sua aplicação. Deste modo, os conhecidos “buscadores” 
vão sendo apropriados e se transformando em mecanismos ágeis de localização de 
informações. É por isso que já surge no meio dos jovens a expressão “dar uma 
googada” como sinônimo da facilidade de obtenção de informações. 
(ABRANCHES, 2008, p. 3) 
 
 
 

                                                 
32 Expressão da verbalização do uso do mecanismo de busca Google.com 
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Todavia não devemos esquecer o debate proposto sobre a necessidade do cuidado 

com falsas respostas e a necessidade maior de pesquisa por várias respostas a fim de formular 

sua própria a pergunta pertinente, através de analise, comparações, confrontamentos, 

identificando contradições, incongruências, entre outros.  

Heide e Stilborne (2000, p.27) afirmam que: 

 
 
 
A revolução tecnológica produziu uma geração de alunos que cresceu com fontes de 
mídia multidimensional e interativa. Uma geração cujas expectativas e visão de 
mundo diferem daqueles que a precedeu. Somente revisando as práticas 
educacionais à luz de como nossa cultura transformou-se, poderemos dar uma 
educação apropriada a esses alunos. 
 
 
 

Desta forma, esta geração em sua infância, aprende muito antes de ir para a escola, 

utiliza a Internet, os jogos e as redes sociais que faz parte, entre os amigos, sendo eles reais ou 

virtuais, familiares, vizinhos entre outros para ir desenvolvendo habilidades e saberes.  

 
 
 
O sentido da mudança no perfil da ‘nova infância’ está na capacidade das crianças 
de se adaptar à mudança das circunstâncias. Chamamos isso de aprendizagem. As 
crianças que brincam de polícia e bandido fazem o mesmo de simulação que as 
crianças que jogam no computador. (OLIVEIRA et al, 2010, p. 11) 
 
 
 

O homo zappiens lida com esta necessidade, Veen e Vrakking (2009, p. 12) 

descreve-o como “o homo zappiens é um processador ativo de informação, resolve problemas 

de maneira muito hábil, usando estratégias de jogo e sabe se comunicar muito bem”. 

 
 
 
A maior parte dos jovens começa a jogar aos 3 anos. Há muitos jogos simples nas 
lojas hoje, e, antes de entrar na pré-escola, a criança já terá aprendido os princípios 
fundamentais da matemática, saberá reconhecer formas e figuras retangulares, 
circulares e piramidais e como pagar por mercadorias ao fazer compras, como 
classificar ou montar objetos e como usar o computador ou manipular o teclado. 
Para o Homo zappiens, a aprendizagem começa com uma brincadeira e se trata de 
uma brincadeira exploratória por meio dos jogos de computador. (VEEN e 
VRAKKING. 2009, p. 36) 
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Muitos de nós, ou mesmo nossos pais, entende o vídeo game como um brinquedo ou 

como algo para simples entretenimento, todavia a noção de percepção de imagens, de 

codificação e decodificação de mensagens é ampliada, estar preparando para a próxima etapa, 

antever situações entre outras questões são sentidos que desenvolvemos jogando computador, 

o homo zappiens diferente de nós cresceu neste ambiente. 

Jogar no computador também é uma maneira de aprender. “O Homo zappiens 

aprende por meio do brincar e das atividades de investigação e descoberta relacionadas ao 

brincar.” Veen e Vrakking (2009, p. 12). Porém não apenas jogar, mas: “sua aprendizagem 

começa tão logo ele jogue no computador e a aprendizagem logo se torna uma atividade 

coletiva, já que os problemas serão resolvidos de maneira colaborativa e criativa, em uma 

comunidade global.”. 

Do jogar, da variação de imagens, sons, cores, formas e sentidos, para o texto puro e 

a problemática do copiar e colar é preciso analisar certas mudanças como cita Veen e 

Vrakking (2009, p. 54): 

 
 
 
A minha geração cresceu apenas com os caracteres em preto e branco, em uma 
época em que as cores eram utilizadas para ornamentar e ilustrar. O Homo zappiens 
aprendeu a usar muito mais sinais para buscar informação do que apenas os 
caracteres, e em um futuro multimídia será obrigatório lidar com essa informação 
icônica juntamente com os símbolos textuais. 
 
 

Diferente de ler um texto em preto e branco, o hipertexto, segundo Silva (2003), 

revela os limites do discurso tradicional, lógico, acabado, fechado em si. Nele temos infinitas 

possibilidades de conexões entre trechos de textos ou até mesmo outros textos, o que favorece 

o fim ou a flexibilização das fronteiras de diferentes áreas do conhecimento humano. Silva 

ainda comenta que “o hipertexto possibilita novas formas de escrever, cria um estilo não 

linear e associativo, onde a noção de texto linear deixa de existir.” (SILVA, 2003, p. 51). 

Possivelmente você está lendo este texto em caracteres pretos e brancos, mas nosso 

mundo hoje já se utiliza de multimídias para a educação em algumas áreas, o homo zappiens 

também.  

Dentro da problemática do copiar e colar, acreditamos que o aluno possa estar 

desmotivado a manter sua concentração em algumas páginas cheias de letras e vagas de cores 

ou imagens, o que torna para ele mais fácil copiar e colar o texto para então entregar a seu 
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professor, cumprindo a tarefa que lhe foi dirigida e então seguir sua vida com suas ocupações 

destinadas ao que lhe interessa no momento. 

Diante do exposto, já podemos imaginar que o homo zappiens não poderia ter a 

mesma relação com a escola ou com o ensino superior da mesma maneira que seus 

antecessores. Ele considera a escola como apenas um dos seus pontos de interesse em sua 

vida. Veen e Vrakking (2009, p. 12) afirmaram que para as crianças é “muito mais importante 

para elas são suas redes de amigos, seus trabalhos de meio turno e os encontros de final de 

semana” e complementam “o homo zappiens parece considerar as escolas instituições que não 

estão conectadas ao seu mundo, como algo mais ou menos irrelevante no que diz respeito à 

sua vida cotidiana”. No ensino superior onde o homo zappiens não está por obrigação, mas 

por necessidade de aprender uma profissão, porque ele copia e cola ao contrário de buscar 

construir informações para sua formação acadêmica e profissional? 

Mesmo que Veen e Vrakking (2009, p. 12) estejam falando das crianças e do ensino 

escolar, estas práticas do copiar e colar ou da falta de atenção ao professor mero sujeito ativo 

contra o aluno passivo, elas se refletem no ensino superior também, ou poderíamos dizer que 

por toda a vida do ser humano. 

 
 
 
Dentro das escolas, o Homo zappiens demonstra um comportamento hiperativo e 
atenção limitada a pequenos intervalos de tempo, o que preocupa tanto pais quanto 
professores. Mas o Homo zappiens quer estar no controle daquilo com que se 
envolve e não tem paciência para ouvir um professor explicar o mundo de acordo 
com suas próprias convicções. Na verdade o Homo zappiens é digital e a escola 
analógica. (VEEN e VRAKKING, 2009, p. 12) 
 
 

 
“O homo zappiens é digital e a escola analógica”, a formação dos professores foi 

aquela onde o conhecimento estava nas apostilas e nos livros, este conhecimento positivado 

era passado do professor ditador33 ao aluno expectador que deveria então, absorver este 

conteúdo sem questionamentos.  

 
 
 
Nossos espaços escolares tradicionais já não conseguem suprir as necessidades e os 
anseios das pessoas e da realidade contemporânea. “Instituições viciadas em valores 
obsoletos e práticas ultrapassadas” (Laszio 2001, p. 75), que insistem em construir 

                                                 
33 A palavra “ditador” aqui foi usada como aquele que dita algo a alguém que o houve, e não no sentido de 
ditador militar comandante de um governo. 
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novas práticas, utilizar novas tecnologias, capacitar professores para continuar a agir 
diferente mas obedecendo a currículos e programas iguais, sem alterações nas 
formas como se faz e se dá a educação neste inicio de século. (KENSKI, 2010, p. 
117) 
 
 
 

Neste mundo digital, a dúvida pode ser rapidamente explorada em mecanismos de 

pesquisa da Internet, onde em milissegundos é fornecida uma lista de links relevantes para 

páginas em sítios virtuais que possuem referências ao conteúdo de interesse. O homo zappiens 

clica em vários destes resultados e tem acesso a diversas possibilidades de respostas, não 

sendo nem necessário o copiar e colar, pois o mesmo pode ao lê-las juntar várias delas e 

formar seu próprio conceito. 

Veen e Vrakking (2009, p. 13) referenda o acima exposto. “O problema é que as 

escolas tentam transferir o conhecimento como se fazia há 100 anos. Isso não seria um 

problema se toda a estrutura econômica de nossa sociedade ainda fosse a mesma, mas esse 

não é o caso.” O mesmo vale para nossas instituições de ensino superior, não seria hora de 

mudanças? 

Tiffin e Rajasingham (2003, p. 24) em sua obra A universidade virtual e global, no 

início de seu primeiro capítulo intitulado “Os universais de uma universidade” apresenta esta 

necessidade de mudança no ensino superior. 

 
 
 
Desde os anos de 1960 parece que o mundo inteiro percebe que novamente34, como 
na canção de Bob Dylan, “os tempos estão mudando”, exceto para quem administra 
a universidade moderna. Elas continuam a funcionar como se por direito divino, 
enquanto o mundo para o qual deveriam preparar as pessoas mudava. Porém, isso 
não acontece mais. Novamente as cabeças dos reitores e dos vice-reitores rolam, 
ainda que apenas virtualmente. 
 
 
 

Esta necessidade de mudança também pode ser explicada pela globalização, mas não 

no sentido neoliberal pelo livre-comércio, mas sim pela inexistência de fronteiras na Internet, 

onde a comunicação e a educação podem multiplicar-se, então entendemos como a 

globalização do conhecimento, onde estamos todos conectados em um ambiente global de 

                                                 
34 “Novamente” refere-se ao texto original onde os autores contam o acontecido em 1953 na Universidade de 
Cambridge onde o reitor John Fisher e o administrador Sir Thomas More foram decapitados por ordem do Papa, 
e continuando conta que a reforma nas universidades deu-se com o fim da idade média e começo da 
modernidade.  
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informações que nos traz uma consciência única e, com ela, diversas responsabilidades como 

desenvolvimento sustentável, combate a miséria, pobreza, mudanças climáticas, entre outros. 

Tiffin e Rajasingham (2007 p.11) já expõe o problema “[...] das novas tecnologias da 

era da globalização nas velhas instituições e metodologias de ensino superior.” Seguem os 

autores complementando: “Mas, novas tecnologias aparecem com frequência assustadora e os 

efeitos da globalização estão mudando diversos aspectos da vida em sociedade até mais 

rapidamente do que foi previsto.” Deixando um problema ao docente que precisa de 

atualização constante e saber como lidar com as novas tecnologias e alunos oriundos deste 

mundo em constante modificação. 

A educação não é estática, ela precisa de mudanças conforme os tempos que vivemos 

passam por alterações. Como na mesma canção de Bob Dylan35 citada antes: 

 
 
 
Venham escritores e críticos, aqueles que profetizam com sua caneta, e mantenham 
seus olhos abertos, a chance não virá novamente, e não falem tão cedo, pois a roda 
ainda está girando, e não há como dizer, quem será nomeado, pois o perdedor de 
agora, mais tarde vencerá, pois os tempos estão mudando. 
 
 

  
Estas mudanças dos tempos também valem para a educação conforme Veen e 

Vrakking (2009): 

 
 
 
Nas últimas décadas, os sistemas de educação foram amplamente avaliados, 
reconsiderados, mudados e revisados. Muitos educadores, sociólogos, engenheiros, 
economistas e outros profissionais envolveram-se em discussões acerca de como 
deveriam ser nossos sistemas de educação no futuro mais imediato. Os currículos 
foram adaptados e novos paradigmas de aprendizagem lançados. (VEEN e 
VRAKKING, 2009, p. 5) 
 
 
 

Todavia será que resolvemos os problemas da educação? Será que esta adaptação e 

estes novos paradigmas foram lançados para aceitar o homo zappiens na escola ou na 

graduação universitária? Será que previram que o copiar e colar, problema que sabemos não 

ser novo, estaria tão evidente na formação do homem para o trabalho, para sua existência 

como condição humana? 

                                                 
35 Bob Dylan no album The Times They Are a-Changin, música The Times They Are a-Changin, em 1964. 
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Como já mostramos antes, Veen e Vrakking (2009, p. 5) nos colocam a questão do 

apreender muito cedo e descobrir que há muitas fontes de informação, pois cercado de 

tecnologias que lhe dão acesso a informações a qualquer momento, “O Homo zappiens não 

apenas representa uma geração que faz as coisas de maneira diferente - é um expoente das 

mudanças sociais relacionadas à globalização, à individualização e ao uso cada vez maior da 

tecnologia em nossa vida.”, nos mostra a influência neste novo ser: “O Homo zappiens é um 

processador ativo de informação, resolve problemas de maneira muito hábil, usando 

estratégias de jogo, e sabe se comunicar muito bem.” Veen e Vrakking (2009, p. 12).  

Este ser também sabe que dentro destas informações há verdades distintas, respostas 

diversas, assim como ele também aprende a criar seus próprios conceitos em rede, numa 

consciência comunicativa coletiva. “O Homo zappiens aprende muito cedo que há muitas 

fontes de informação e que essas fontes podem defender verdades diferentes. Filtra as 

informações e aprende a fazer seus conceitos em redes de amigos/parceiros com que se 

comunica com frequência.” Veen e Vrakking (2009, p. 30). Além deste aprender e da 

filtragem de informações, é preciso entender que neste mundo de acesso as informações pelos 

meios tecnológicos, “Cada coisa observada estimula os sentidos e se transforma em sensação 

capaz de formar sua imagem na mente, isto é, sua significação, que pode variar conforme as 

sensações vindas dos contextos em que está inserida.” Veen e Vrakking (2009, p. 15).  

As informações chegavam a nós através de jornais impressos, revistas semanais ou 

mensais e pelos telejornais dos poucos canais de televisão que tínhamos acesso. A televisão 

com sua vasta gama de canais, mesmo que estes sejam por assinatura paga, dentre eles 

Discovery Channel, National Geographic, History Channel entre outros, leva uma gama de 

informações, sejam notícias, pesquisas científicas, ou história, que antes não estava em acesso 

ao público. Juntamente com seus programas a televisão, jornais e revistas utilizam dos 

mecanismos da Internet para tornar o espectador não mais meramente um ser passivo, mas 

agora eles participam através dos sítios virtuais a construir a programação, dando opiniões, 

sugerindo temas.  

Este é o mundo interativo, que crianças e jovens universitários fazem parte e estão 

acostumados. Esta preocupação não fica despercebida, os educadores percebem que há uma 

distância entre eles e o Homo Zappiens: 

 
 
 
Entre os educadores, uma das principais preocupações é a suposta falta de 
comunicação da tribo dos “homo zappiens”. Se as gerações anteriores de crianças 
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costumavam ficar horas na porta da escola, matando tempo depois das aulas, as 
atuais correm para casa. Mas, assim que chegam, ligam o computador ou acionam o 
celular para trocar mensagens entre si. É uma geração de crianças que viveu uma 
infância confinada, repleta de medos de sair de casa. Por conta da violência, tem 
carência de liberdade e desenvolveram uma relação estreita com a tecnologia. Esse 
novo modo de viver, embora esconda riscos como qualquer outro, não pode ser 
encarado como necessariamente ruim. Isso faz parte de uma nova infância. 
(OLIVEIRA et al, 2010, p. 2) 
 
 
 

Conforme Martins (2007. p. 90) em sua obra Projetos de pesquisa – estratégias de 

ensino e aprendizagem em sala de aula:  

 
 
 
Muitas crianças adquiriram inúmeras informações, talvez assistindo na TV ao rali 
dos sertões, ou ao do Saara, ou quem sabe vendo nos jornais e revistas reportagens 
sobre a vida dos esquimós, a riqueza das matas amazônicas, as aventuras de 
alpinistas atingindo o cume de cordilheiras, ouvindo explicações sobre a produção 
do sal marítimo ou do álcool, ou mesmo sobre o tratamento da água que abastece a 
localidade onde moram. 
 
 
 

Diante desta riqueza de informações científicas, ou não, que chegam a nossos lares 

não é por acaso que o professor ao indagar seus alunos sobre a situação política em 

determinada região do mundo, grande parte dos alunos saberá não apenas explicar o tema, 

mas também fazer um contraponto com a matéria estudada ou associações com problemas 

locais entre outras possibilidades.  

Martins (2007 p. 15) nos explica a cerca desta observação que “Cada coisa observada 

estimula os sentidos e se transforma em sensação capaz de formar sua imagem na mente, isto 

é, sua significação, que pode variar conforme as sensações vindas dos contextos em que está 

inserida.”. 

 
 
 
O Homo zappiens, na maior parte das vezes, não se restringe a assistir à televisão 
passivamente; as crianças entediam-se quando a informação é pobre ou quando é 
muito lenta. Se esse ponto de vista é válido, podemos também dizer que as crianças 
hoje querem respostas rápidas para as suas perguntas. Elas estão acostumadas a 
atividades intensas e múltiplas de processamento de informação. Para elas, sua 
resposta é apenas um fluxo de informação, com o qual se lida como se fosse uma 
parte de um programa de televisão. O Homo zappiens está buscando significados, 
buscando pelo núcleo da mensagem. Uma vez obtida, ele pode simplesmente passar 
a outro assunto. Pode-se também experimentar por outro ângulo o modo pelo qual 
ele processa informação. Ao fazer-lhe uma pergunta, ele responde do mesmo modo 
que gostaria que você respondesse a ele: em poucas palavras e direto ao ponto. 
Pode-se também notar que é necessário concentrar-se muito quando se ouve o que se 
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diz, pois toda palavra parece ter importância. Não há chance de relaxar, você tem de 
se concentrar. (VEEN e VRAKKING, 2009, p. 64) 
 
 
 

Mas porque o homo zappiens absorve estas informações na televisão ou na Internet e 

não pelos seus professores? Martins (2007, p. 16) afirma que “os antigos já sabiam que o 

conhecimento começa pela percepção quando afirmavam que nada está no intelecto sem que 

tenha passado pelos sentidos, e nele toda informação se transforma em imagens das coisas que 

são percebidas, de maneira consciente, ao longo da existência.”.  

Como foi explanado antes no pensamento de Veen e Vrakking, “o Homo zappiens é 

digital e a escola analógica”, podemos ter uma noção do porque o aluno fica tão inquieto na 

escola e tem facilidade de aprender por outros meios. 

Mas será que uma universidade digital e virtual em sua forma de passar 

conhecimentos, mesmo que sem excluir a presença real do aluno, seria capaz de evitar o 

copiar e colar do discente ao pesquisar respostas para suas perguntas?  

Martins (2007. p. 90 e 91) acredita que ensinar pesquisa por projetos pode ser o 

caminho para este problema, pois segundo ele os estudantes universitários, jovens ou crianças 

do ensino escolar:  

 
 
 
[...] não satisfeitas com esses conhecimentos ou saberes prévios que servirão para 
ancorar outros que lhes chegarão por meio dos conteúdos programados pela escola, 
elas questionam, fazem hipóteses sobre o meio ambiente hostil à vida humana, sobre 
a vontade de superar obstáculos para vencer, querem mais noções de geografia, 
etnografia, antropologia, história, linguagem, vida animal, ecologia, comércio, numa 
verdadeira forma global interdisciplinar de aprender. 
 
 
 

Já sabemos que esta “espécie” que está ingressando na universidade tem a 

capacidade de criar suas próprias respostas, também podemos perceber que “a observação de 

tudo que o cerca é efetuada de maneira direta por meio do contato pessoal com o objeto de 

interesse, e também de maneira indireta utilizando meios ou instrumentos que possibilitem 

realizá-la.” (Idem. p. 15) o homo zappiens estará pronto para o ensino superior sem ser mais 

um aluno “copiado e colado”, ou ele terá destaque? 

Para tentar construir uma resposta a esta última pergunta precisamos entender um 

pouco mais sobre o momento que vivemos, sobre a universidade virtual com os alunos reais, 
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adiante faremos uma análise sobre a formação de docentes, entre outros aspectos discutiremos 

a questão: será que os docentes das universidades estarão preparados para o homo zappiens? 

 
 
 
A universidade moderna, que surgiu no Iluminismo para atender às necessidades do 
Estado nacional por meio da aplicação do racionalismo científico, ainda está 
conosco. Ainda é a universidade legítima, mas em 1968 surgiram sinais de que nem 
tudo estava bem quando alunos e acadêmicos em Paris foram protagonistas de uma 
revolta contra o autoritarismo da universidade moderna e de sua incapacidade de 
voltar-se às questões de seu tempo. Foi também em 1968 que Philip Coombs refletiu 
sobre o fato de que a educação estava preparando as pessoas para o passado e não 
para o futuro. Les évènements de Paris ressoaram nas universidades do mundo e ao 
longo dos anos que se seguiram, manifestando-se sob uma variedade de formas, 
como o feminismo, a teoria cultural, o pós-modernismo e, agora, como uma forma 
de globalização ironicamente chamada de antiglobalização. (TIFFIN e 
RAJASINGHAM, 2007, p. 28) 
 
 

Até pouco antes da massificação dos computadores portáteis e do acesso a redes sem 

fio, era comum ver um professor chamando atenção de um aluno por estar lendo uma revista 

ou um livro em sala de aula. Com as novas tecnologias de acesso as informações, muitos 

alunos agora se escondem atrás das telas de LCD ou Led e virtualmente se transportam para 

fora da sala de aula. 

Não é a toa que se o paradigma que unia a universidade medieval com a moderna 

ainda seja o padrão que os alunos que se evadem virtualmente da sala de aula, ao serem 

indagados pelo professor sobre determinado assunto façam uma rápida busca em algum 

mecanismo qualquer na Internet e na primeira resposta que encontrarem, torne esta a sua 

resposta e por consequência acabem tomando-a por verdadeira. 

 
 
 
Se fosse agora levado a uma aula na Grécia Antiga, você a reconheceria como sendo 
a aula de uma universidade? Muitas universidades norte-americanas ecoam a Grécia 
Antiga em sua arquitetura, como se a ambientação clássica sugerisse uma 
universidade, mas não temos provas de que havia qualquer espécie de sala de aula 
ou sequência formal de aulas ou de que as pessoas recebessem diplomas. Você 
provavelmente ficaria espantado com a escassez dos trajes dos alunos, mas eles eram 
inteligentes, instruídos e adultos, e as mulheres eram parte da tradição da 
universidade grega. Contudo, o que pareceria estranho a qualquer pessoa que tenha 
passado por uma universidade moderna na é que, em vez de dizer as coisas a você, o 
professor na Grécia Antiga faria perguntas. O conhecimento não era algo a ser aceito 
e que se passasse adiante, mas a ser buscado e infinitamente renovado por meio do 
questionamento. (Idem. p. 32 e 33) 
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Note que Tiffin e Rajasingham evocaram na Grécia antiga algo muito distinto do que 

vemos na educação universitária hoje. Tire da sala de aula um aluno que jamais questionou 

um professor e coloque-o no mercado de trabalho, ele talvez seja perfeito para ser seu 

empregado, mas experimente tirar aquele aluno que questionou o conhecimento ou o simples 

posicionamento do professor perante um determinado assunto, este seria capaz de administrar 

seu negócio ou lhe ajudar na gerência dando soluções e ideias para a empresa crescer.  

Ainda neste ponto, Tiffin e Rajasingham (2007. p. 80) nos explicam: 

 
 
 
Os alunos que usam abordagens profundas, à medida que se tornam proficientes em 
um paradigma, buscam tornar-se parte da comunidade de praticantes relacionados a 
ele. Querem testar novas aplicações, ingressar em associações, participar de 
conferências, escrever artigos e conseguir empregos e estima. O que nós 
identificaríamos como uma característica de um professor que utiliza uma 
abordagem profunda é que ele não considera que seu papel começa e termina na sala 
de aula. O papel dos bons professores é apresentar seus alunos ao paradigma de 
conhecimento de sua comunidade. A Internet está tornando isso mais fácil, na 
medida em que se transforma em um veículo para a promoção do ensino, na 
comunidade, do paradigma de determinada disciplina. Os alunos exploram os sites 
de sociedades e associações internacionais por conta própria, enviam e-mails para 
alunos de outros países sobre conferências que estão por acontecer e, quando 
encontram uma citação interessante em um texto, buscam seu autor na web e entram 
em contato com ele por e-mail. 
 
 
 

O questionamento36 do aluno pode ser a diferença entre o copiar e colar para o que 

pesquisa sua resposta. Este não satisfeito com a informação apresentada, tão pouco ficará 

satisfeito com a primeira resposta encontrada na página de busca virtual, ele não se contentará 

com o primeiro autor que encontrar sobre a doutrina que procura, terá então interesse em 

descobrir o que os demais pensam do assunto, e por fim chegará a sua conclusão.  

Perguntamos então se a instituição de ensino superior, pela sigla no Brasil IES, 

algumas com o título de universidade, mas sem pesquisa, sem espaço para os pensadores 

radicais, sem os movimentos estudantis, meramente formadora de “copiados e colados”, ou 

seja, o conhecimento é copiado do professor e colado na mente dos alunos, assim como eles 

realizam seus trabalhos acadêmicos e de conclusão de curso. Meramente se copia e cola um 

diploma para eles. Seriam estas universidades? Ou apenas no nome e não na natureza como 

afirmaram Tiffin e Rajasingham. Seguem os autores: 

 
 

                                                 
36 A dúvida, a curiosidade... 
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O paradigma filosófico grego não se encaixou com facilidade na filosofia 
predominantemente teológica da universidade medieval. Contudo, havia conexões 
tênues ao longo da Idade Média entre a universidade greco-alexandrina e a 
medieval-moderna. [...] Foi com a Renascença que a racionalidade grega se renovou 
nas universidades européias. Da Renascença veio o Iluminismo e o surgimento da 
maneira racional e científica de explicar o mundo, a qual forneceu a base filosófica 
para a universidade moderna. (TIFFIN e RAJASINGHAM. 2007, p. 80) 
 
 

 
Se a pesquisa universitária não fosse estimulada como seria nosso mundo? Mesmo a 

universidade medieval a estimulava, e grandes avanços científicos tivemos com René 

Descartes, Francis Bacon, Pasteur entre outros pesquisadores já no início da modernidade.  

Martins (2007) deixa clara a importância da pesquisa como ferramenta a educação 

escolar, Abar e Barbosa (2008) colocam ferramentas de pesquisa com o uso da Internet para o 

desenvolvimento do aluno como um desafio a ser enfrentado através das Webquests já 

aplicadas na Escola do Futuro da USP no Brasil. 

Tiffin e Rajasingham (2007. p. 43) avançam no estudo da universidade virtual sobre 

a questão da pesquisa no apresentando que o e-mail, na tradução correio eletrônico, é “um dos 

encantos da globalização das universidades é a proliferação de conferências internacionais. 

Aqui e no mundo pré e pós-conferências feitas por trocas de e-mail, as faculdades passaram a 

ser globais e prosperaram.”.  

Podemos considerar que assim como Descartes utilizava cartas para conversar com 

dezenas de pesquisadores em toda Europa. Na contemporaneidade utilizamos e-mails para 

troca de informações com nossos colegas pesquisadores, alunos e professores, a diferença 

entre nós e os tempos medievais é apenas a velocidade com que as nossas cartas eletrônicas 

chegam ao destinatário, instantaneamente.  

Mais adiante temos um comparativo pelos mesmos autores: 

 
 
 
As universidades convencionais colocam alunos, professores, biblioteca e 
pesquisadores em um mesmo local por meio dos sistemas de transporte. As 
universidades virtuais fazem o mesmo por meio dos computadores e das 
telecomunicações. Essas tecnologias também permitem a globalização. Onde os 
elementos fundamentais de uma universidade existem como átomos, em uma 
universidade virtual eles existem como bits de informação. A Internet tornou 
possível a primeira geração de universidades virtuais, com a World Wide Web 
propiciando a base de conhecimento que tradicionalmente estava presente na 
biblioteca de uma universidade e com o e-mail acelerando o que as universidades 
abertas já faziam. (TIFFIN e RAJASINGHAM, 2007, p. 45 e 46) 
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Nas palavras dos autores devemos fazer um questionamento onde refletimos sobre a 

formação de professores estar ou não apta a este novo mundo educacional, onde parte é 

tradicional, parte se faz online. O uso de ambientes virtuais de apoio ao aprendizado e a troca 

de e-mails é prática comum, todavia nem todos os professores são aptos a tal prática.  

De fato ao levarmos em consideração que muitos professores ignoram o uso destas 

ferramentas de apoio ao ensino, verificamos novamente que a formação de professores nos 

moldes tradicionais está em xeque. 

Formar professores que estejam sendo condicionada a prática da cola do 

conhecimento obtido pela cópia durante sua formação, assim como ignorar novas ferramentas 

de auxílio ao ensino, é ignorar o futuro agora materializado na chamada “era digital”. 

Neste comparativo feito por Tiffin e Rajasingham nos apresenta a universidade 

virtual, mas antes precisamos entender como ela nasceu: 

 
 
 
Inicialmente, experimentamos a conferência audiográfica, mas depois nos 
interessamos pelas possibilidades de realidade virtual. Porém, quanto mais 
buscávamos a ideia de uma aula virtual, mais percebíamos o quanto e importante 
para a maioria dos alunos encontrar-se de verdade. Parecia que os encontros virtuais 
faziam com que quisessem encontrar-se na realidade física. O paradoxo fez com que 
parássemos. Será que a realidade virtual de fato substituiria a sala de aula tradicional 
que já sobrevive há 4 mil anos? (TIFFIN e RAJASINGHAM 2007, p. 58) 
 
 
 

Deixa claro por parte dos autores que o virtual não substitui o real. A sala de aula 

deverá continuar a existir, a ser um laboratório do aprendizado, da construção de 

conhecimentos, da colaboração entre colegas, sendo que consideramos estes não apenas os 

alunos, mas sim os professores e os alunos. 

Diante do questionamento apontado sobre a realidade virtual substituir a sala de aula 

tradicional, já fica apontado que o virtual é uma forma de aproximar as pessoas, para que 

então, queiram encontrar-se no real. 

Kenski (2010, p. 46) nos apresenta a importância do professor preparado para o 

mundo que agora transborda de informações: 

 
 
 
A dinâmica da sala de sala de aula, em que alunos e professores se encontram 
fisicamente presentes, também se altera. As atividades didáticas orientam-se para 
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privilegiar o trabalho em equipe, em que o professor passa a ser um dos membros 
participantes. Nessas equipes, o tempo, o espaço são o da experimentação e da 
ousadia em busca de caminhos e de alternativas possíveis, de diálogos e trocas sobre 
os conhecimentos em pauta, de reciclagem permanente de tudo e de todos.  
 
 
 

A autora coloca-nos o fato que o ambiente virtual, assim como os encontros virtuais 

estimula novas práticas nos encontros em salas de aulas reais. A cooperação passa a estar 

mais presente, a discussão, o compartilhamento, o diálogo, entre outros são novos frutos da 

associação do ambiente virtual com o real. 

A participação do professor nos grupos de pesquisa pode evitar o copiar e colar. 

Todavia o professor precisa estar preparado para esta nova dinâmica, a qual compreende a 

necessidade do real e do virtual, da presença do professor na sala de aula e nos espaços on-

line de apoio ao ensino, ou espaços de educação a distância, sigla EaD.  

Este conceito do espaço não presencial volta ao nosso problema do copiar e colar, o 

professor estará pronto para orientar os alunos a pesquisas acadêmicas pelos planos virtuais 

sem que estes façam o copiar e colar para obter respostas? Tiffin e Rajasingham (2007, p. 58) 

entendem que a educação deve preparar as pessoas para viver no mundo atual e futuro, em 

suas palavras:  

 
 
 
A educação prepara as pessoas para um ambiente maior na sociedade. Embora as 
pessoas de uma sociedade de informação do futuro venham a fazer um uso muito 
maior da realidade virtual, elas ainda comerão, dormirão e terão filhos na realidade 
física. As pessoas ainda farão uso de salas; por isso, precisamos prepará-las para 
viver nessas salas, que estarão presentes. 
 
 
 

Porém a preocupação com os espaços de aprendizagem on-line é claro em suas 

perspectivas, “mas também precisam preparar as pessoas para viver na realidade virtual. 

Precisamos saber como viver na realidade física e na realidade virtual.”. 

Continuando os autores apontam Vygostky sobre a importância da presença do 

professor em sala de aula: 

 
 
A abordagem vigotskiana supõe que o professor esteja presente quando o aluno 
precisa dele. Quando, por exemplo, alguém levanta a mão e diz: "Por favor, não 
entendi", o professor vem ajudar. Esse ideal é difícil de sustentar além da escola 
fundamental e de suas turmas pequenas. Na universidade, boa parte da 
aprendizagem é assincrônica. O aluno tem de esperar pela ajuda e aprendizagem é 
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mais lenta. Obter feedback sobre uma tarefa uma sema depois de fazê-lo implica 
perder todo o brilho das questões que o exercício produziu. A ideia de Just In Time 
Artifiáally Intelligent Tutors (JITAITs, na sigla em inglês), como o nome indica, é a 
de que eles podem estar disponíveis quando e onde o aluno necessita, o que tem um 
potencial muito grande para melhorar o ensino. (Idem. p. 61 e 62) 
 
 

Após esta apresentação da ideia da presença on-line do professor orientador a 

qualquer tempo, por solicitação a qualquer lugar do aluno. Imagine que o professor na sala de 

aula pede a seus alunos uma pesquisa sobre fundamentos da educação no Brasil colonial, os 

alunos anotam a solicitação, perguntam quantas laudas precisa ter o texto e o prazo é para a 

aula da próxima semana. Passam-se alguns dias, poucos alunos realmente fizeram e outros por 

falta de tempo, ou melhor, por organizarem seu tempo com o que melhor lhes agrada, 

simplesmente abriram o Google e pegaram algum resultado pronto, criaram uma introdução e 

conclusão sua e por fim entregaram ao professor.  

Nesta ideia Just In Time Artifiáally Intelligent Tutors, JITAITs, o professor pode 

orientar, acompanhar e cobrar seus alunos on-line, lhes enviando um e-mail no mesmo dia da 

aula presencial com as questões referentes a pesquisa, poucos dias depois perguntando se há 

dúvidas, avisando do prazo e por fim cobrando a entrega do trabalho, assim como os alunos 

podem enviar questionamentos e obter respostas do tutor em poucos minutos ou horas para 

então continuarem sua pesquisa que não lhes consumirá mais poucas horas de estudo no total. 

Novamente aqui entra a ferramenta do e-mail como forma de auxílio à troca de 

informação entre pesquisadores, alunos e professores. Este conceito de JITAITs não é algo 

novo e inventado para o mundo virtual, mas sim uma adaptação de algo que já existe para um 

modelo on-line. O e-mail não é só uma ferramenta para o homo zappiens como também é sua 

identidade no mundo da Internet. Em muitos sítios virtuais ele é nosso nome de usuário e caso 

percamos a senha é para nosso endereço virtual que é enviado uma nova senha.  

O professor precisa estar ciente de quais são os artifícios, meios, ferramentas e 

mecanismos que estão disponíveis para a educação, ao seu alcance. Não estamos falando de 

novas tecnologias com preços inacessíveis, mas sim daquilo que é de acesso comum e 

massificado. 

A relação entre um professor desconectado do mundo e um homo zappiens pode ser 

um tanto larga, pois este aluno está acostumado a ter multitarefas, não consegue fixar a 

atenção em algo se isto não lhe interessar e sua dinâmica de existência é muito mais veloz que 

o tradicional homo sapiens. 
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Uma pesquisa nacional da MSN demonstrou que o número médio de conversas que 
as crianças têm ao mesmo tempo é de cerca de 10, e elas conseguem conversar 
abrindo e fechando telas, enquanto uma barra de ferramentas colorida alerta que há 
uma resposta esperando por eles. (Idem. p. 31)  
 
 
 

Além disto, o homo zappiens tem um modo de pensar diferente, não apenas na 

velocidade, mas na dimensão que utiliza, como afirma Veen e Vrakking (2009, p. 31 e 32) 

 
 
 
A diferença entre o Homo zappiens e você é que você funciona linearmente, lendo 
primeiro as instruções - usando o papel - e depois começa a jogar, descobrindo as 
coisas por conta própria quando há problemas. O Homo zappiens não usa a 
linearidade, ele primeiro começa a jogar e, depois, caso encontre problemas, liga 
para um amigo, busca informação na Internet ou envia uma mensagem para um 
fórum. Em vez de trabalhar sozinho, eles usam redes humanas e técnicas quando 
precisam de respostas instantâneas. 
 
 
 

Embora muitas vezes o homo zappiens utilize estes recursos para obter respostas 

prontas e fáceis, os mesmos podem ser utilizados para a pesquisa acadêmica com grandes 

resultados se seus tutores estiverem preparados para tal. A tecnologia não é inimiga do 

professor, mas sim uma ferramenta.  

Devemos trazer do conceito de Veen e Vrakking para um exemplo de como nós 

mesmos devemos usá-la.  

 
 
 
O Homo zappiens, porém, trata a tecnologia como um amigo e, quando um novo 
aparelho surge no mercado pergunta por seu funcionamento e quer entender como 
tal aparelho poderia ajudá-lo em seu cotidiano. Para eles, o critério principal para 
adotar a tecnologia não é o fato de o software ou programa ter boa usabilidade, mas 
o fato de dar conta ou não de suas exigências e necessidades. (VEEN e 
VRAKKING. 2009, p. 35) 
 
 

 
Chegando ao fim deste capítulo queremos mostrar que estas habilidades são 

necessárias ao mundo atual, além de possíveis ferramentas de pesquisa para a educação. Para 

esta clareza continuamos com os autores no seguinte parágrafo: 

 
 
 



65 

 

As gerações anteriores podem considerar o fato exaustivo, ou que realizar múltiplas 
tarefas ao mesmo tempo é algo que afronta a qualidade, mas o Homo zappiens 
parece ter aprendido a exercitar essa estratégia de aumentar e diminuir seu nível de 
atenção, passando de uma fonte a outra. O Homo zappiens tem uma experiência que 
as outras gerações não têm. Devemos estar conscientes disso quando dizemos que o 
Homo zappiens é superficial. Não estamos projetando nossas próprias limitações 
sobre nossos filhos, no que diz respeito à capacidade de processar informações, 
quando dizemos que realizar várias tarefas ao mesmo tempo é algo inútil e mesmo 
contraproducente para a aquisição do conhecimento? Ou nosso ceticismo em relação 
às múltiplas tarefas inspira-se em nossa convicção de que a qualidade do trabalho de 
aprendizagem só pode ser alcançada por meio da leitura silenciosa de livros e pela 
tentativa de interpretar e lembrar o ponto de vista do autor? (VEEN e VRAKKING. 
2009, p. 58)  
 
 
 

Quando os autores Veen e Vrakking lançam a questão de lembrar apenas o ponto de 

vista do autor, isto chama atenção de volta ao nosso problema de pesquisa. Se esta dissertação 

fosse baseada apenas nestes dois autores ela não poderia estar sendo apenas uma discussão 

única sem o debate de ideias? Ao visitar apenas o ponto de vista de um autor ficamos 

copiando suas frases e colando como se fossem nossas ideias. Não que isto seja um plágio, 

mas um problema de pesquisa aos olhos da educação.  

O homo zappiens busca como sua educação a comunicação com outras pessoas como 

vimos anteriormente, pois o mesmo vive conectado, em sociedade, em comunidades virtuais e 

em constante troca de saberes, diferente do homem individualista isolado do mundo.   

Para reafirmar recorremos a Cox (2008, p. 25): 

 
 
 
Ainda outrora, depois de descer das árvores e alcançar posição ereta, o ser humano 
abrigava-se em cavernas. A vida isolada ou em pequenos grupos era farto em 
alimentos e água para saciar-lhe as necessidades básicas; o trabalho de caça, pesca e 
coleta de vegetais não exigia sistematização complexa e a comunicação 
precariamente rudimentar aliada á supremacia dos instintos egoisticamente 
selvagens dificultavam sobremaneira a interação com os semelhantes.  
 
 
 

Cox nos faz refletir sobre uma grande diferença entre o homo sappiens e nosso homo 

zappiens, o qual agora podemos entender suas distinções. Desta forma a adoção de um 

ambiente universitário e escolar com formação de docentes capacitados para esta nova 

geração de seres humanos se faz necessária, o copiar e colar pode ser fruto de aulas tediosas 

para o homo zappiens, ele quer deixar de ser mero ouvinte e ser um ser ativo na escola, na 

universidade e na sociedade. 
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Com a adoção dos recursos da informática no ambiente da escola repensada, aliada á 
pesquisa, as tediosas aulas, em que os alunos eram vistos como passivos ouvintes e 
limitavam-se à reprodução, podem ser substituídas por dinâmico ambiente de 
aprendizado no qual a capacidade criadora e crítica dos jovens aprendizes é 
desafiada e compelida a desenvolver-se gradativamente. (Idem. p. 70) 
 
 
 

Porém esta mudança deve ser gradual, orientada para as necessidades de cada tempo 

e observando cada aluno e cada professor, suas capacidades e possibilidades. Um 

desenvolvimento metodológico que não seja mais linear, nem tão pouco uma perspectiva 

dialética, mas como Kenski (2010, p. 46) demonstra deverá ser: 

 
 
 
Uma outra lógica, baseada na exploração de novos tipos de raciocínios nada 
excludentes, em que se enfatizem variadas possibilidades de encaminhamento das 
reflexões, em que se estimule a possibilidade de outras relações entre áreas do 
conhecimento aparentemente distintas. A apropriação dos conhecimentos nesse novo 
sentido envolve aspectos em que a racionalidade se mistura com a emocionalidade, 
em que as intuições e percepções sensoriais são utilizadas para a compreensão do 
objeto do conhecimento em questão. 
 
 
 

Finalizando nosso capitulo queremos deixar exposto a necessidade de entendimento 

das consequências para o homo zappiens no mundo atual novamente conforme Veen e 

Vrakking (2009, p.59) acerca das habilidades distintas que eles adquirem com o uso das novas 

tecnologias e acesso a informação:  

 
 
Não é preciso dizer que o Homo zappiens terá empregos em que tal habilidade será 
necessária. Pelo fato de o conhecimento ter se tornado uma ferramenta crucial para 
nossas economias e pelo fato de os empregados terem se tornado pessoas que estão 
sempre aprendendo no local de trabalho, não mais podemos sustentar a tese de que 
as multitarefas sejam uma estratégia errada. Os empregados do futuro terão de saber 
como responder a vários inputs de informação, perguntas orais, e-mails, chamadas 
de telefone, mensagens RSS e a outras tecnologias e fontes de informação, 
simultaneamente. O sucesso em seu trabalho dependerá de sua capacidade de tomar 
decisões sobre uma variedade de inputs simultâneos, em que é impossível saber 
tudo. A arte dos trabalhadores do conhecimento do futuro será tomar a decisão certa 
em situação de conhecimento incompleto acerca de todos os aspectos do problema.  
 
 

No próximo capítulo vamos verificar como o professor precisa estar preparado para 

receber o homo zappiens em sua sala de aula diante da necessidade de projetos de pesquisa 

como forma de aprendizado, assim como sua formação docente, possibilidades e riscos. 

Porém antes vamos adentrar a problemática do copiar e colar propriamente. 
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3. O COPIAR E COLAR E A PESQUISA 

 

 
[...] Muitas fontes de informação hoje são digitais e/ou multimídia. Se a informação 

for centrada apenas no texto poderá ainda assim ser manipulada de maneira diferente 
do que se estivesse apenas sob a forma impressa. Todos os meus alunos usam 

"CTRL+F" para encontrar artigos científicos, e suas estratégias estão centradas em 
palavras-chave. Rapidamente, podem buscar grandes quantidades de recursos 

utilizando essa abordagem e, tendo selecionado artigos relevantes, podem analisá-
los, usando o mesmo comando "CTRL+F", usando palavras-chave detalhadas.37 

(VEEN e VRAKKING, 2009, p. 65) 

 

 

3.1  O COPIAR E COLAR 

 

Inicia aqui o ponto chave da nossa pesquisa, o copiar e colar, o qual começou muito 

antes da existência da Internet ou da própria informática, desde o tempo em que o professor 

dizia a seu aluno que fizesse uma pesquisa em um livro na biblioteca, lembrando o momento 

em que o mesmo buscava apenas uma resposta pronta, para então copiar mecanicamente 

fazendo sua cola de maneira manuscrita. Abranches (2008) confirma que isso não é algo que 

surgiu com a Internet ou mesmo com a informática, é prática já herdada: 

 
 
 
Por outro lado, é possível perceber que tal prática não é exatamente uma novidade 
no campo educacional. Aliás, há pouca diferença entre a prática do Ctrl C + Ctrl V e 
aquela de tempos atrás quando eram feitas cópias imensas das antigas enciclopédias 
juvenis, ainda presentes em nossas lembranças. As gerações são diferentes, mas as 
práticas são muito semelhantes. É claro que existem diferenças, mas muito mais na 
forma e na dinâmica do que no conteúdo e na aprendizagem. (ABRANCHES, 2008, 
p. 9) 
 
 
 

Não iremos abordar aqui a questão do plágio como crime, positivado no Artigo 184 

do Código Penal Brasileiro ou mesmo dentro da Lei 9610 de 19 de Fevereiro de 1998, que 

trata dos direitos autorais. Nosso objetivo é verificar essa questão como um problema na 

educação e não apenas um crime ou contravenção penal tipificado no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

                                                 
37 Nota nossa: Ctrl+F, utiliza-se o “F” do verbo “to find” em inglês que significa encontrar, buscar por algo. 
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Destarte, mesmo que repetidamente em nosso texto, não podemos deixar de lembrar 

que é de conhecimento geral que a rede mundial de computadores, a Internet, trouxe o acesso 

mais rápido e fácil ao conhecimento, científico ou não, mas também trouxe muita poluição 

junto à fronteira do conhecimento. 

Neste espaço e tempo que vivemos de acesso a informação e ao conhecimento é 

preciso que as atuais e novas gerações estejam mais preparadas para que ao se depararem com 

uma resposta e saber se tal é válida, seja esta cientificamente comprovada ou tenha origem de 

uma pseudociência ou até mesmo de saberes populares. 

Partindo deste recurso, a Internet, de busca do conhecimento e de informações nos 

deparou com um problema a cerca da pesquisa por respostas para as perguntas às quais 

provocaram o educando a buscar este conhecimento. Esta problemática da pesquisa por 

simples respostas não científicas no ambiente virtual, respostas estas prontas que não 

correspondem à necessidade do educador de “ensinar a aprender”, conforme já tratamos antes. 

Cabe aqui citarmos Medeiros (2006): 

 
 
 
Na Internet é muito simples compartilhar qualquer tipo de conhecimento que 
tenhamos adquirido. Se alguém entra em um site e aprende algo novo, tem a 
oportunidade de compartilhar esse algo com pelo menos toda a sua lista de contatos. 
Assim, o processo de aprendizagem através da web passa a diferir em essência do 
processo de aprendizagem "analógica". Enquanto a aprendizagem tradicional se dá 
através da exposição de um indivíduo a algo ou alguém que se caracteriza como uma 
fonte de conhecimentos, na Internet estamos expostos a novo conhecimento o tempo 
inteiro. As pessoas devem estar abertas e antenadas às revoluções instantâneas que 
ocorrem em todas as partes do mundo. De uma hora para outra, podemos estar 
completamente desatualizados, e não há fórmula para combater isso. 
 
 
 

Nesta realidade de respostas para pesquisas acadêmicas as quais o educando 

encontra-as prontas no ambiente virtual da Internet, tais perspectivas ilusórias de facilidade de 

acesso ao conhecimento são construídas e consumidas não sendo aprendidas.  Conforme 

Gamboa (2009): 

 
 
Além da poluição de falsos conhecimentos a Internet, por exemplo, oferece a 
sensação de ter as respostas para todas as perguntas. Os alunos ‘falsos 
pesquisadores’ não precisam problematizar o problema, nem construir suas próprias 
respostas, apenas buscar as respostas que já estão prontas navegando na Internet e 
localizando-a em algum sítio para serem copiadas ou consumidas. 
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Entretanto sabemos que o saber exposto através do discurso autoritário não é 

suficiente para o homem universal, o aluno precisa conhecer as perguntas que geram o 

conhecimento não as abandonando após adquirir as respostas. Contudo não estamos aqui 

englobando todas as metodologias de ensino, nem tampouco as desmerecendo, pelo contrário. 

O que acreditamos é que a educação precisa destas metodologias onde o aluno não é mero 

sujeito passivo. 

O educador precisa dar ênfase ao “ensinar a aprender”, justificando a necessidade de 

conhecimento das perguntas e pesquisa por respostas com rigor metodológico no processo de 

elaboração das mesmas, tendo como base as dúvidas sobre um determinado problema, 

efetuando a pesquisa com o recolhimento de dados, formulando hipóteses para sua solução, 

explicando o problema e confirmando hipóteses, como dita Saviani (1991): “nos interesses da 

criança em desenvolver procedimentos que a conduzam à posse dos conhecimentos capazes 

de responder às suas perguntas.”.  

Conforme Mota (2003), o educador deve buscar a consolidação do método científico, 

o qual “[...] é definido como método pelo qual cientistas pretendem construir uma 

representação precisa, ou seja, confiável, consistente e não arbitrária, do mundo a sua volta.”.  

Podemos entender esta necessidade da consolidação de métodos de pesquisa a ser adotado 

pelos educadores com o qual, para encontrar uma resposta precisa, não arbitrária e confiável, 

sejam quesitos fundamentais a educação, posto que o aluno que obtiver apenas uma opinião 

sobre determinado assunto, estará cego a um entendimento do assunto, desconhecendo as 

divergências doutrinárias, os conflitos, e ainda poderá estar se baseando em uma resposta que 

não é confiável, ou que deixou de ser com o tempo ou com o avanço de certas tecnologias ou 

conhecimentos da ciência. 

Relembrando que esta prática não é nova, antes da Internet tínhamos o professor, o 

sujeito ativo da relação do ensino/aprendizagem, o sábio, com seu dever de ensinar seu aluno 

a pesquisar, solicitavam que seus alunos fossem a biblioteca, encontrassem um livro, e então 

“pesquisássemos”. Ora, pois, não seria o mesmo que ir ao Google ou qualquer outro 

mecanismo de busca online e praticamente copiar e colar o primeiro resultado da busca que 

coincidisse com sua necessidade? Hespanha (2010) lança essa mesma preocupação ao tratar 

sobre Copiar e colar na escola – nova forma – velha prática em seu Blog:  

 
 
 
Se compararmos as pesquisas feitas na época das enciclopédias, qual a diferença 
entre copiar um conteúdo a lápis e dar um Ctrl+C, Ctrl+V? Ou alguém ainda 
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acredita que o ato mecânico de copiar palavras ou frases agrega valor? Nem o 
argumento da prática ortográfica caberia aqui, pois esta, definitivamente não é a 
função da pesquisa. [...] Sendo assim, se o professor simplesmente pede ao aluno 
para pesquisar tal conteúdo, sem maior orientação ou contextualização, estará dando 
a ele todas as chances para plagiar ou ainda para realizar uma ação mecanizada, que 
não gera nenhum aprendizado. (p. 1)  
 
 
 

O problema que aqui estamos discutindo nasceu antes mesmo da Internet e cabe a 

nós professores, do ensino fundamental à pós-graduação, mudar esta perspectiva em relação à 

busca pelo conhecimento. 

Continuando este raciocínio vamos verificar em Martins (2007) que nos chama a 

atenção para as metodologias de ensino predominantes na escola:  

 
 
 
O professor deve se lembrar de que há duas metodologias predominantes nas 
escolas: - a metodologia das superficialidades, aquela que se baseia no saber do 
senso comum, naquilo que está no livro, na intuição do professor, no jeito de expor, 
copiar e cobrar; - a metodologia científica, que se baseia nos métodos da in-
vestigação pelo questionamento, das hipóteses como respostas provisórias, da 
comprovação do que se afirma e da experimentação dos fatos. (p. 85) 
 
 
 

Kenski (2010) tem como posicionamento que “assumir o papel de professor e de 

aluno e olhar no interior de nós mesmos, procurando descobrir o que nos atinge e quais as 

transformações necessárias para irmos além é difícil.” Completando seu pensamento: “Nossa 

cultura educacional raramente abre brechas para nos situarmos como pessoas...”.  

Entendo melhor a problemática do copiar e colar na educação vamos pegar 

emprestadas as palavras de Abranches (2008): 

 
 
 
Não basta simplesmente identificar este fato, já por demais conhecido. É necessária 
uma compreensão maior a partir do quadro sócio educacional em que se encontra.  
Enquanto situação que ocorre na prática pedagógica, a existência de trabalhos do 
tipo Ctrl C + Ctrl V denuncia um embate crescente no campo educacional, tendo 
este raízes históricas e também variáveis novas a serem incorporadas à prática 
educacional.  
De quem é o problema? Ou melhor, com quem está o problema? Aluno, professor, 
tecnologia ou sociedade tecnologizada? Ou será que todos têm parte neste 
problema? A reação com que alguns professores têm tratado esta questão 
restringe‐se à identificação de um culpado, que de antemão já está definido como 
sendo o aluno.  



71 

 

Podemos identificar algumas expressões deste problema: citações de sites como 
sendo de determinado autor; trabalhos literalmente copiados de um site da internet; 
trabalhos com trechos, muitas vezes grandes, de artigos disponíveis na internet; 
trabalhos “encomendados” via internet através de um site especializado neste 
serviço. Talvez existam outras formas de expressão deste problema, sendo algumas 
meros desdobramentos...  
Basta um pequeno esforço e um conhecimento mínimo dos processos de navegação 
na internet que a busca por tais trabalhos se realiza. Este elemento se agrega à 
familiaridade com que os jovens e mesmo adolescentes tratam as atuais tecnologias. 
Estes jovens e adolescentes nasceram em uma época em que esta realidade 
dominada pela tecnologia já não é mais novidade. Assim, transitar pelo emaranhado 
de caminhos virtuais disponíveis é uma prática assimilada não só ao cotidiano mas 
ao modo de ser destes jovens. (ABRANCHES, 2008, p. 2 e 3)  
 
 
 

Tendo esta exposição do autor feita, vamos lembrar que em geral os professores 

condenam os alunos pela copia e cola, todavia será que os mesmos não estão fazendo esta 

prática em suas aulas? Copiando e colando de velhas apostilas de ensino, onde simplesmente 

colam o conhecimento que dali copiou.  

O professor formador, ao formar outro futuro professor, que também será um 

formador, está colando conhecimentos copiados de outros que também o fizeram. 

O copiar e colar, conforme vimos com Abranches na questão de sítios virtuais assim 

como em trabalhos encomendados não para por aí, vai além, acreditamos que ele se origina na 

falta do ensino correto de pesquisa, assim como a falta de sua prática na maneira correta.  

Vamos usar as palavras de Abranches novamente, agora como se fossem nossas:  

 
 
 
É preciso dizer que não se trata aqui de identificar o culpado e aplicar‐lhe o devido 
castigo. A prática do Ctrl C + Ctrl V já vem sendo legislada e sem dúvida deve ser 
combatida enquanto recurso para obtenção de sucesso acadêmico, seja ele em que 
nível for. (ABRANCHES, 2008, p. 9) 
 
 
 

Nossa preocupação é entender esta questão toda pelo lado pedagógico do ensino, 

saber por que isto ocorre, e buscar uma alternativa a fim de evitar que essa prática continue. 

Seguindo adiante voltamos à questão da busca pelo conhecimento, devemos ter 

sempre a clareza que a problemática do copiar e colar estão relacionados à educação, a busca 

por respostas, a certeza e a dúvida. Veen e Vrakking (2009, p. 74) apresentam essa questão: 
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Uma das razões para a aprendizagem é que ela permite que otimizemos nossa 
resposta a uma determinada situação, de maneira que possamos minimizar o risco de 
incerteza e dúvida. Uma das razões para a comunicação interpessoal é que nós, 
como espécie, reconhecemos o benefício da distribuição de tarefas e esforços: é 
muito mais fácil copiar algo de alguém do que (re)inventar a mesma coisa que 
copiamos. Um desdobramento da especialização pode ser visto na invenção do 
ensino: aqueles indivíduos que são especialmente hábeis ou detêm o conhecimento 
sobre uma determinada tarefa recebem a tarefa de educar seus sucessores, de 
maneira que o potencial de suas habilidades não se perca. Ao longo do tempo, 
desenvolvemos organizações para o ensino e a educação que aprimoram a eficiência 
com a qual preservamos habilidades valiosas e o conhecimento de nossa espécie.   
 
 
 
 

Antes de condenarmos o uso da informática ou da Internet, por facilitar a 

problemática do copiar e colar, Cox (2008, p. 11) nos coloca a par de algumas considerações 

relevantes para nossa problemática, entre elas “[...] é importante notar que o agente 

responsável pela definição dos dados e informações, pela elaboração das instruções a serem 

cumpridas na computação e pela construção dos equipamentos, o hardware, é o mesmo e 

único a quem se destinam os resultados: o homem.”. Ou seja, somos nós, humanos, que nos 

beneficiamos da nossa própria construção intelectual e de certa forma até nos prejudicamos ao 

inventar uma ferramenta que tanto facilitou o acesso a este conhecimento. 

O uso dos computadores em sala de aula, tanto na educação básica e ensino médio, 

como no ensino acadêmico e pós-graduação, tem sido visto como uma ferramenta que acelera 

a produtividade do sujeito, além é claro de abrir o acesso ao conhecimento disposto na web, 

todavia é importante que não haja um desvirtuamento desta ferramenta, ou seja, o copiar e 

colar. 

Cox (2008) ainda nos faz refletir sobre a necessidade de uma análise crítica e 

pesquisa sobre o uso desses recursos e papéis para a educação: 

 
 
 
Faz-se necessária uma crítica acurada quanto ao uso dos computadores no ambiente 
escolar, ou fora desse, para que seja possível aproveitar o melhor dessas máquinas 
sem incorrer no vultuoso erro de subestimá-las, desperdiçando recursos ou 
atribuindo-lhes papéis miraculosos, superestimando-as. Faz-se necessário, portanto, 
pesquisar. (p. 11) 
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Deste “pesquisar” podemos entender que é a necessidade de um estudo sobre a 

melhor forma para uso o da Internet e mecanismos de buscas para o meio acadêmico e 

educacional. 

Professores, os máximos do saber, transmissores únicos do conhecimento, das 

verdades incontestáveis, responsáveis pelos conteúdos e as atividades didáticas ou acadêmicas 

conforme Martins (2007, p. 64): “Desde longa data, nossa tradição escolar sempre se apoiou 

na pedagogia da certeza, acreditando que aquilo que ensina é a ‘verdade incontestável’, em 

torno da qual faz girar todos os conteúdos e as atividades didáticas.”.  

Agora, com o acesso as informações e conhecimentos, de forma massiva, passam a 

ficar em segundo plano, deixa de ser o centro do saber e passa a ser um orientador do ensino. 

Todavia, se este educador apenas dirigir aos seus alunos a tarefa de “pesquisar” poderá estar 

condenando-os ao copiar e colar. 

Em contraponto podemos pensar num educador capaz de orientar seus alunos a busca 

do conhecimento, através de variadas fontes de saber e para então, com suas experiências, 

construir sua sabedoria.  

Martins (2007, p. 15) explica-nos que esta capacidade é inata do ser humano: “O ser 

humano, a partir do instante em que nasce, entra em contato com as coisas que o cercam, 

percebe-as, assimila-as, armazena-as na memória, começa, enfim, a adquirir os saberes desde 

os mais elementares e, aos poucos, vai construindo o conhecimento que lhe permite interagir, 

participar, falar e refletir.”. 

Reflete ainda adiante o autor em sua mesma obra: 

 
 
 
Norteada por esse princípio, a grande maioria das escolas tratam o aluno como mero 
espectador e recebedor passivo das informações que lhe são transmitidas e incutidas, 
quer por parte do professor, quer por meio do livro didático, como instrumentos 
indiscutíveis para superar erros e também chaves para abrir as portas de sucessos e 
atender às expectativas. (MARTINS. 2007, p. 65) 
 
 

 
O ser humano por sua natureza é um pesquisador, desde o momento que nasce. 

Demo (2007) refere-se à pesquisa como maneira de educar: “Maneje a pesquisa como 

princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana [...] é uma estratégia de 

facilitar a educação.”. Fica claro que o autor defende a pesquisa como fonte fundamental a 

educação. Todavia parece que esta prática está esquecida, ou é realizada de forma precária 
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demais como anteriormente apresentamos aqui, exceto, é claro, por professores que utilizam 

metodologias de ensino não tradicionais. Demo (2007) ainda complementa este pensamento 

com: “A base da educação escolar é a pesquisa [...]. Onde não aparece o questionamento 

reconstrutivo, não emerge a propriedade educativa escolar”. Continua ainda este autor: “A 

pesquisa busca o conhecimento, para poder agir na base do saber pensar [...] A pesquisa se 

alimenta de dúvidas, de hipóteses [...] A pesquisa pretende, através do conhecimento 

inovador, manter a inovação como processo permanente...”. Como complemento Demo 

(2007) ainda explica que:  

 
 
 
A pesquisa busca na prática a renovação da teoria e na teoria a renovação da prática 
[...] supõe ambiente de liberdade de expressão, crítica e criatividade [...] A pesquisa 
persegue o conhecimento novo, privilegiando como seu método o questionamento 
sistemático crítico e criativo. 
 
 
 

Se o ser humano é um pesquisador por natureza, se os conhecimentos e informações 

estão cada vez mais acessíveis conforme Martins (2007, p. 99) explica: 

 
 
 
Em nenhuma época da humanidade o conhecimento esteve pronto e facilitado como 
em nossos dias, mas sempre em construção contínua pela ação transformadora do 
homem sobre o mundo a partir de suas necessidades que induzem a novas 
descobertas; portanto, o conhecimento de algo que se tem hoje é provisório, e seu 
conteúdo poderá ser sempre questionado. 
 
 

 
Porque o educando pratica o copiar e colar? Muitas vezes este pseudoconhecimento 

adquirido com esta prática não passa de um processo empírico ou intuitivo de encontrar a 

primeira resposta que lhe sirva e aplica-la a sua necessidade. Eis que Martins (2007) apresenta 

que a metodologia utilizada pela ciência está transcrita na ciência da investigação, Ciência 

esta responsável pelos avanços do conhecimento e da educação: 

 
 
 
Enquanto o processo intuitivo ou empírico procura conhecer a realidade sem auxílio 
do raciocínio, apoiando-se apenas nos efeitos observáveis e sem aplicação de 
métodos, a verdadeira ciência utiliza metodologia específica, isto é, põe em prática 
certos procedimentos adequados para planejar e executar a investigação. 
Foi a partir de Galileu Galilei que se estabeleceu o conceito certo de ciência, quando 
ele afirmou que "ciência sem experimentação não é ciência", e começou a provar, 
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com seus numerosos inventos e a adoção de novas técnicas e estratégias de estudo e 
de observação, que a crença no empirismo e na tradição era falsa e só seria 
verdadeiro o conhecimento (saber) daquilo que fosse experimentado e provado. 
Esse significado de ciência foi seguido e completado com outros estudos por Bacon 
(1561 - 1626), considerado o pai da ciência moderna, e mais tarde com Kepler, 
Newton e Descartes, quando se definiu o verdadeiro método científico. 
Portanto, uma pesquisa ou investigação só deve ser considerada científica quando 
for sistematizada, isto é, quando seguir o caminho dos procedimentos ou métodos 
universalmente aceitos, como capazes de possibilitar chegar a algum conhecimento 
"novo" ou verdadeiro a respeito de um fato, levando em consideração o que já se 
sabia a respeito dele.  (MARTINS. 2007, p. 121 e 122) 
 
 
 

O uso da palavra “pesquisa” muitas vezes está distorcido em suas aplicações 

educacionais. Destinar a tarefa de pesquisa não é o mesmo que dirigí-la a um aluno, pois é 

preciso de condução a mesma para obter seus fins sem a prática do copiar e colar. Bagno 

(1998, p. 17) pede atenção ao significado à mesma, “Havia em latim o verbo perquiro, que 

significava ‘procurar; buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; 

perguntar; indagar bem; aprofundar na busca’.”. O autor ainda chama-nos para o ponto chave 

do significado, a ideia de uma busca feita com cuidado e profundidade e ainda comenta: 

“Nada a ver, portanto, com os trabalhos superficiais, feitos só para ‘dar nota’.”. 

Continuando com o pensamento acima originado em Bagno (1998) invocamos 

Hespanha (2010, p. 1) onde comenta que:  

 
 
 
Não podemos nos esquecer do papel da escola como formadora de indivíduos 
críticos e reflexivos, capazes de viver em sociedade. Um compromisso que deve ser 
cumprido não só como ideal, mas na tarefa do dia a dia. Somos responsáveis por 
esse objetivo e ele só poderá ser alcançado através do nosso fazer pedagógico. 
 
 
 

Hespanha e Bagno vêm a fundamentar nossa discussão sobre onde estamos errando, 

o erro é do professor ou do aluno, ambos estão utilizando de artifícios facilitadores? Veen e 

Vrakking (2009, p. 13) sobre esta questão nos expunham que “O problema é que as escolas 

ainda tentam transferir o conhecimento como se fazia há 100 anos. Isso não seria um 

problema se toda a estrutura econômica de nossa sociedade ainda fosse à mesma, mas esse 

não é o caso.”.  

Como vimos com Veen e Vrakking, a educação parece estar estagnada pelo menos 

nos últimos 100 anos, porém nossa sociedade mudou, evoluindo ou não, os tempos são outros. 

Moran (1997, p. 145-153) nos dá uma noção disto: 
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A Internet está explodindo como a mídia mais promissora desde a implantação da 
televisão. É a mídia mais aberta, descentralizada e, por isso mesmo, mais 
ameaçadora para os grupos políticos e econômicos hegemônicos. Aumenta o número 
de pessoas ou grupos que criam na Internet suas próprias revistas, emissoras de rádio 
ou de televisão sem pedir licença ao Estado ou estar vinculados a setores 
econômicos tradicionais. Cada um pode dizer nela o que quer conversar com quem 
desejar oferecer os serviços que considerar convenientes. Como resultado 
começamos a assistir a tentativas de controlá-la de forma clara ou sutil. 
A Internet também está explodindo na educação. Universidades e escolas correm 
para tornar-se visíveis, para não ficar para trás. Uns colocam páginas padronizadas, 
previsíveis, em que mostram a sua filosofia, as atividades administrativas e 
pedagógicas. Outros criam páginas atraentes, com projetos inovadores e múltiplas 
conexões. 
 
 

 
Saviani (2006) afirma que na pedagogia e formação de professores no Brasil há dois 

modelos, o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o modelo pedagógico-didático, e que 

a formação atual tem se dado em geral apenas nos modelos culturais cognitivos, onde o 

professor fica focado apenas ao conteúdo que irá lecionar. Adiante,  faremos uma reflexão 

sobre a formação de professores no Brasil e aprofundaremos esta questão.  

Este foco pedagógico centrado no aprender apenas os conteúdos que irá lecionar 

resulta conforme Gamboa (2009, p. 9-19) no seguinte problema: 

 
 
 
Uma vez, obtidas as respostas, podem ser separadas do processo e das perguntas que 
motivaram a sua elaboração. Tais respostas são divulgadas, sistematizadas e 
organizadas em conteúdos escolares, somadas a outras repostas e manipuladas na 
forma de matérias específicas. Por exemplo, no ensino de ciências naturais, todas as 
repostas obtidas em diferentes pesquisas sobre o sistema as células podem ser 
organizadas logicamente para serem divulgadas e expostas e formar um capítulo ou 
unidade curricular. 
 
 
 

Diante deste fato já podemos perceber que afastar a resposta do processo de 

elaboração e do conhecimento da pergunta que origina o problema pode ter como resultado o 

afastamento de outra questão, a noção, à vontade, ou a prática da pesquisa. Continua Gamboa 

(2009, p. 9-19) com: 

 
 
 
A acumulação de repostas sobre um determinado fenômeno, informações diferentes 
sobre algo, constitui o mundo dos saberes. Essas respostas podem ser divulgadas na 
forma de informações padronizadas e selecionadas, livros didáticos, esquemas, 
resumos, fórmulas e transmitidas no contexto da organização escolar. A isso 
denomino saberes escolares. Dessa forma, a característica dos saberes é a de se 
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apresentarem como respostas, separadas das suas perguntas originárias. Nesse 
sentido, os saberes são produtos que não exigem sua relação imediata com o 
processo da relação pergunta – resposta. 
 
 
 

Entendendo este exposto de Gamboa, lembra-se do aluno que copia e cola, ou seja, 

para ele também não há a relação da pergunta com a resposta, ou pelo menos esta relação é 

algo superficial que pode estar apenas no título, ou melhor, nas palavras chaves que definirão 

sua busca em mecanismos virtuais de localização de conteúdos. Note que utilizamos aqui a 

palavra “busca” e não “pesquisa”, pois utilizar-se de um resultado ou apenas do primeiro 

resultado encontrado conveniente a responder sua pergunta não pode ser caracterizado como 

pesquisa, mas como uma busca on-line. 

Talvez na falta do ensino e orientação sobre como fazer uma pesquisa, ou melhor, 

como os professores podem dirigir as, aos seus alunos, falte o ensino da metodologia da 

pesquisa. Martins (2007, p. 122) cita: “Esse caminho a trilhar é o da metodologia, ou seja, o 

conjunto de meios ou processos utilizados para investigar, descobrir e comprovar a verdade.”, 

e conforme Gamboa (2009, p. 9-19):  

 
 
 
O professor pode se caracterizar apenas, por acumular respostas prontas, ou saber 
onde encontrá-las nos sistemas de informação, fontes bibliográficas ou 
informatizadas, ou por motivar os alunos a procurá-las fazendo levantamento de 
fontes de informação, por conta própria (por exemplo, nas pedagogias do aprender a 
aprender). No entanto, as perguntas originárias dessas respostas serão ignoradas, 
esquecidas, ou distanciadas de tal maneira que perdem qualquer sentido, e se tornam 
inúteis e dispendiosas e que implicaria o difícil caminho da recuperação da história 
da evolução da pesquisa científica. 
 
 
 

Este professor formado por acumular respostas pode não ser apto a orientar alunos a 

pesquisa, e tão pouco, evitar o copiar e colar. Graduado num saber que considera pétreo, o 

educador desconsidera conforme Martins (2007, p. 123) que “[...] a verdade científica está 

sempre evoluindo por depender das múltiplas visões que as pessoas ou as épocas podem ter 

para interpretar os aspectos do mundo e da realidade.”. 

Queremos continuar esta reflexão utilizando as palavras de Cox (2008, p. 24) sobre a 

escola, mas também podemos aproveitá-las para a universidade: 
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Faz-se necessário ir além das aparências quantitativas, ir além da cópia e da 
reprodução. A escola, necessariamente, deve oferecer ao educando a oportunidade 
de desenvolvimento de sua capacidade de criar, de descobrir e descobrir-se, de 
caminhar com seus próprios pés alicerçados nas mais sólidas bases nacionais. 
 
 
 

Conforme Cox explicou, o ensino deve ir além da mera reprodução, ou seja, do 

copiar o que se sabe, as respostas prontas, e colá-las para os alunos. A educação 

“fotocopiadora” do conhecimento está desarticulando o domínio real dos conhecimentos, a 

capacidade de buscar o saber, de aprender e questionar sobre suas dúvidas. Gamboa (2009, p. 

9-19) cita Saviani e Suchodolski sobre esta questão: 

 
 
 
Saviani nas teses da curvatura da vara em que explicita a distinção entre ensino 
voltado para o domínio dos sabres sistematizados e a pesquisa voltada para a 
elaboração de novos conhecimentos, defende a sua articulação na necessidade de 
domínio dos conhecimentos disponíveis para assegurar a incursão no desconhecido. 
De igual forma, quando confronta a pedagogia tradicional (pedagogia da essência) e 
a pedagogia nova (pedagogia da existência), a semelhança de Suchodolski (1978) 
propõe integrá-las dialeticamente na superação das mesmas, “para além das 
pedagogias da essência e da existência” (1987.66). 
 
 
 

Continuando este aspecto sobre o problema do ensino em apenas aprontar respostas 

prontas e não levar em consideração a pergunta, Gamboa (2009) cita Freire em diálogo com 

Faundez (1985): 

 
 
 
Freire no diálogo com Faundez (1985) depois de denunciarem o ensino tradicional 
por privilegiar as respostas e esquecer as perguntas. Reafirmam que a base de todo 
conhecimento é a curiosidade e a pergunta, e que todo saber é resposta a uma 
pergunta e apresentam propostas para a formação do educador. “(...) um dos pontos 
de partida para a formação de um educador ou de uma educadora, numa perspectiva 
libertadora, democrática, seria essa coisa aparentemente tão simples: O quê é 
perguntar? (p. 46)”. 
 
 
 

E continua Gamboa (2009, p. 9-19) no mesmo diálogo: 

 
 
 
Enquanto, a educação de respostas tende a ser generalizadora, repetidora, inibidora e 
“domesticadora”, a educação de perguntas se apresenta como uma proposta nova, 
criativa e apta a estimular a capacidade humana de assombrar-se, de responder ao 
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seu assombro e resolver seus verdadeiros problemas essenciais, existenciais (1985: 
52). E enquanto o caminho é mais fácil para a pedagogia da resposta porque nele 
não se arrisca nada, a pedagogia de perguntas é uma pedagogia do risco, que está 
ligada à pedagogia dialética da negação do erro. “Se negarmos a negação que é o 
erro, essa nova negação é que dará positividade ao erro; essa passagem do erro ao 
não-erro é o conhecimento. [....] A força do negativo é fundamental, como dizia 
Hegel. A força do negativo no conhecimento é parte essencial do conhecimento, 
chama-se a isso erro, risco, curiosidade, pergunta, etc. (p.52)”. 
 
 
 

Parafraseando Gamboa sobre a educação de respostas, generalizadora, repetidora, 

inibidora e domesticadora, vão relembrar a famosa música de Roger Waters “Another Brick in 

the Wall” 38 onde ele faz uma contra apologia a este modelo de educação criticado por 

Gamboa, quando Waters (1979) exclama: “Nós não precisamos de educação, nós não 

precisamos de controle de pensamento, sem sarcasmo sombrio na sala de aula...”. Voltando a 

Gamboa devemos trocar a educação domesticadora e passar para a educação de perguntas, 

mas não aquela que o professor simplesmente faz perguntas aos alunos, mas sim no sentido da 

pesquisa pela sua resposta, a pergunta como curiosidade levada ao sentido máximo. 

Entendendo o paradigma da educação pela Internet e também a problemática do 

copiar e colar, precisamos caracterizar a necessidade do educador orientar o educando para a 

utilização de pesquisas, como forma essencial a busca pelo conhecimento, entendendo que a 

existe a necessidade de conhecer várias fontes de respostas com a proposição de comparação 

entre as mesas e a formulação de sua própria resposta a sua questão de pesquisa.  

Diferente do tempo onde o conhecimento era restrito a livros e apostilas, onde ainda, 

o professor era o máximo detentor do saber, temos os recursos tecnológicos para a busca de 

informações e conhecimentos. Desta forma, vejamos o questionamento de Martins (2007. p. 

7): “Por que não se integrar logo na "sociedade tecnológica", explorando o campo do saber 

com os alunos, trabalhando e ensinando em salas de aula com pequenos projetos orientados 

pelas normas científicas?”. 

Neste subcapítulo temos a intenção de deixar claro a importância e a necessidade da 

pesquisa na educação, tendo inclusive como possível resultado positivo para evitar o copiar e 

colar. Mas então, o que é pesquisar, onde e quando estamos pesquisando, e qual sua 

necessidade? 

 
 
 

                                                 
38 Música escrita por Roger Waters ex-integrante da banda Pink Floyd lançada em 30 de Novembro de 1979 nos 
Estados Unidos da América e em 8 de Dezembro de 1979 na Inglaterra. 
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[...] a pesquisa é uma atividade que, embora não pareça, está presente em diversos 
momentos do quotidiano, além de ser requisito fundamental num sem-número de 
profissões. Ler a bula de um remédio antes de toma-lo é pesquisar. Recorrer ao ma-
nual de instruções do aparelho de videocassete também. Remexer papéis velhos 
atrás daquela preciosa receita de bolo da madrinha Míriam é fazer pesquisa. E a 
eterna dificuldade de consultar um dicionário ou um catálogo telefónico é ou não é 
uma tarefa de pesquisa? 
[...] Pesquisa é uma palavra que nos veio do espanhol. Este por sua vez herdou-a do. 
latim. £ía£ia em latim o verbo perquiro, que significava ‘procurar; buscar com 
cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar bem, 
aprofundar na busca’. O particípio passado desse verbo latino era perquisitum. Por 
alguma lei da fonética histórica, o primeiro R se transformou em .s na passagem do 
latim para o espanhol, dando o verbo pesquisar que conhecemos hoje. Perceba que 
os significados desse verbo em latim insistem na ideia de uma busca feita com 
cuidado e profundidade. Nada a ver, portanto, com trabalhos superficiais, feitos só 
para ‘dar nota’.  
[...] Nas universidades, também, a pesquisa é muito importante. O professor 
universitário que se limita a dar suas aulas sem estar engajado em algum projeto de 
pesquisa não é visto com bons olhos pelos seus colegas. Afinal, a universidade não 
pode ser apenas um "depósito" do conhecimento acumulado ao longo dos séculos. 
Ela tem de ser também uma ‘fábrica’ de conhecimento novo. E esse conhecimento 
novo só se consegue... pesquisando. 
[...] Se não houvesse pesquisa, todas as grandes invenções e descobertas científicas 
não teriam acontecido. A velha história da maça caindo na cabeça de Newton e 
fazendo-o “descobrir” a lei da gravidade não passa de conversa para boi dormir. Se a 
queda da maçã fez Newton pensar na gravidade, é porque ele já vinha ruminando, 
refletindo, pesquisando acerca do fenônemo. (BAGNO, 1998, p. 16-20) 
 
 
 

Bagno (1998) ainda comenta que a importância da pesquisa é reconhecida pelos 

órgãos governamentais ao exemplo, no Brasil, da CAPES, do CNPQ e das Fundações de 

Amparo à Pesquisa estaduais39, assim como de fundações privadas existentes em nosso país e 

no mundo.  

O autor ainda reforça o que o sucesso dos alunos em suas atividades futuras depende 

da pesquisa, e da sua importância “seja ela do tipo que for: científica, artística, comercial, 

industrial, técnica, religiosa, intelectual...” (p. 21), terminando seu pensamento: “é 

fundamental e indispensável que aprendam a pesquisar. E só aprenderão a pesquisar se os 

professores souberem ensinar.” (BAGNO, 1998, p. 21)40. 

O ensino da disciplina de “Metodologia do Trabalho Científico” tem é oferecido nos 

cursos de graduação, todavia o mesmo não passa de uma cartilha ou manual de como 

configurar o texto acadêmico para ser entregue. 

 
 
 

                                                 
39 FAPESP em São Paulo, FAPESC em Santa Catarina, etc. 
40 Grifos do autor. 
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Existem, nas universidades, disciplinas chamadas "Metodologia do Trabalho 
Científico" ou coisa semelhante, que muitas vezes são oferecidas apenas "para 
constar no currículo", ministradas em grandes auditórios com centenas de estudantes 
que — exatamente como os nossos alunos de 1° grau — acabam fazendo algum 
"trabalho de pesquisa" sem orientação, bom apenas para "garantir nota" e "passar". 
Isso quando não encomendam os trabalhos a terceiros, pagando para se livrar da 
obrigação. (BAGNO, 1998, p. 15) 
 
 
 

Entende Bagno (1998) que: “(...) a pesquisa tem como objetivo trazer uma 

contribuição nova ao conhecimento do campo de saber em que vai ser feita.” (p. 47).  Tendo 

este objetivo, mesmo assim ainda há muitos alunos optam por pesquisar assuntos já tão 

debatidos, publicados e pesquisados.  

Todavia espera-se que quando algum pesquisador propõe voltar a um tema já tratado 

enfaticamente, espera-se que o mesmo traga novidades ao mesmo, caso contrário sua pesquisa 

pode ser uma mera repetição de outros autores. “Por isso, não foram adianta muito fazer uma 

pesquisa que dê resultados que já foram alcançados e ultrapassados por trabalhos anteriores.” 

(Bagno. 1998. p. 47).   

 
 
 
Por essas e outras, devemos buscar sempre obras de referência atualizadas. É claro 
que tudo vai depender, também, do tema da pesquisa. Quando se trata de ciência, 
tecnologia e história recente, é. bom ter à mão um material sintonizado com os 
últimos acontecimentos (ou, pelo menos, com os penúltimos, já que é tão difícil 
acompanhar no mesmo ritmo o assim chamado progresso da humanidade). 
(BAGNO, 1998, p. 48) 
 
 
 

Feito esta explanação a cerca da importância da pesquisa, vamos adentrar ao papel 

do educador e do educando diante da mesma. 

 

 

3.2  REFLEXÃO ACERCA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DIANTE DA 

PESQUISA 

 

O educando deve deixar de fazer pesquisas meramente mecânicas e passar a ter como 

necessidade principal a sua busca à exigência de várias fontes de pesquisas e respostas, as 

quais agora, o aluno, precisará, principalmente, entender sua pergunta, analisar as respostas 

encontradas e por fim, formular sua própria solução à sua pergunta, inclusive citando suas 

fontes, como se faz nos textos científicos e como deveria ser, no mínimo, desde a entrada do 
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aluno no mundo acadêmico. Martins (2007, p. 7) ainda discorre sobre sua crença educacional: 

“Acreditamos que a ciência de hoje, como foi a do passado, não é feita de verdades absolutas 

e não tem limites, pois ainda há infinitas coisas que o homem quer conhecer e sobre as quais 

quer ter explicações e desvendar os segredos.”. Destas palavras vale lembrar-se do Homo 

Zappiens que está cercado por informações que lhe chega a todo o momento, ou, ele pode 

facilmente buscá-las. 

Ao exemplo das webquests que são metodologias de ensino orientadas a pesquisa 

estudantil e acadêmica. Conforme o sítio virtual Vivência Pedagógica41: “WebQuest é uma 

metodologia de pesquisa orientada, em que quase ou todos os recursos utilizados são 

provenientes da Web. Foi proposta pelo Professor Bernie Dodge, da Universidade de São 

Diego, em 1995.”. Todavia vamos dar ênfase na relação educador-educando. 

O educador, por sua vez, ao ensinar o educando métodos de pesquisa, passará a 

encontrar respostas mais complexas as suas perguntas didáticas, estará aprendendo também e 

não apenas transmitindo conhecimento ou dirigindo tarefas aos seus alunos.  

Desta forma este educador estará tirando seus alunos do papel meramente de indivíduo 

passivo e os colocando como sujeitos ativos na aquisição do saber. É comum o educador 

surpreender-se com a capacidade de seus alunos, utilizando o potencial de seus alunos desta 

forma, e compartilhando-os, haverá uma soma no compartilhamento de saberes em sala de 

aula. 

Nosso ponto central aqui é a relação do educador-educando com a pesquisa, e, desta 

forma, para acrescentarmos a este trabalho, precisamos fazer uma leitura sobre projetos de 

pesquisa escolar e acadêmicos, assim como na pesquisa científica não podemos deixar de 

estar atento aos relatos de Cox (2008, p. 74 e 75) ao citar Pedro Demo sobre a importância da 

pesquisa como base para construção do conhecimento. Cox nos diz: 

 
 
 
Demo, ao tratar sobre a construção de trabalhos científicos, no livro Pesquisa e 
construção do conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas, 
reconhece relatos de experiências como base empírica para o desenvolvimento de 
uma pesquisa. “A base empírica não se constitui apenas de dados estatísticos, mas 
alcança qualquer expressão factual que sirva de argumentação, como o manuseio de 
leis e normas, relatos de experiências, reconstruções, histórica etc.”[1997 , p.52].  E 
sobre base empírica explica: “A construção de base empírica, quando for o caso, 
significa o esforço importante de emprestar concretude visível experimentável, 
quantitativa, á condução da hipótese de trabalho. Nem sempre isto é possível [...] 
mas é recomendável onde couber. O conhecimento empírico enriquece a 
argumentação, traduz a familiaridade maior frente à problemática em foco, 

                                                 
41 WebQuest em Vivência Pedagógica: http://www.vivenciapedagogica.com.br/wq 
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especifica e precisa, tendências, relevos, informações, além de poder colaborar na 
direção da prática [Idem. Ibidem]. 
 
 

 
Conforme o exposto, não fora abandonado o conhecimento empírico, todavia este é 

utilizado para dar base ou concretude visível e experimental, ou seja, para a educação pode ser 

uma ferramenta que transpasse familiaridade, facilitando para o aprendiz absorver aquele 

conhecimento o qual está sendo desenvolvido em sala de aula ou ambiente virtual.  

Aliando o conhecimento científico com o empírico pode ser uma ferramenta para 

compreensão da matéria, a ciência busca a confirmação através da experimentação destes 

fatos empíricos ou teóricos, todavia a esta não é imutável, Martins (2007. p. 7) comenta esta 

questão: “Acreditamos que a ciência de hoje, como foi a do passado, não é feita de verdades 

absolutas e não tem limites, pois ainda há infinitas coisas que o homem quer conhecer e sobre 

as quais quer ter explicações e desvendar os segredos.”. Em nosso entendimento acreditamos 

que assim como a ciência é algo mutável e suas verdades não são absolutas, o professor 

também não é detentor de verdades absolutas, e este, deve estar preparado para 

questionamentos e mudanças, assim como construir o conhecimento de seus alunos em forma 

de união, através de pesquisas onde o professor assume papel de orientador pela busca do 

saber, e não mais mero transmissor ativo para simples receptores passivos. 

Das aulas basicamente expositivas onde os alunos estão passivamente parados para 

absorver conteúdos, e também os copiando e colando-os para a uma nova metodologia de 

exploração, de busca, de curiosidade, orientada por pesquisas, instigando os alunos em seu 

espírito desbravador, tornando a sala de aula, da pré-escola a pós-graduação um ambiente 

estimulante onde o aluno agora é o sujeito ativo do aprender. O computador e a Internet 

podem ser ferramentas aliadas à educação neste aspecto conforme citamos anteriormente as 

palavras de Martins (2007. p. 7) “(...) o homem quer conhecer e sobre as quais quer ter 

explicações e desvendar os segredos.”. 

É indispensável que nesta crítica, também seja observado a formação dos docentes, 

aqueles que em sua formação foram meramente sujeitos passivos de um professor como 

sujeito ativo. Estes educadores podem não estar preparados para o chamado futuro, agora 

concretizado e vivenciado pelo Homo Zappiens, espécie que o educador encontra na sala de 

aula e passa a observar angustiadamente sua incapacidade de lidar com estes novos alunos. 

Citando Martins (2007. p. 8): 
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Os educadores que se angustiam com as próprias deficiências precisam convencer-se 
de que a única decisão a tomar é começar a aprender para sentir-se útil e responsável 
ao dar sua contribuição na melhoria do ensino, e lembrar-se de que só há um 
caminho a trilhar: vontade de renovar-se e atualizar-se, assumindo a posição de 
participante da construção da história e do patrimônio cultural de seu tempo, 
enquanto se prepara para grandes desafios. (p. 8) 
 
 
 

Destas palavras, podemos associar que as mudanças ocorridas afetaram o ensino na 

relação educador-educando. O educador, em muitos casos, percebe suas deficiências e sabe de 

sua necessidade de atualizar-se e acompanhar o tempo em que vive, ou a mudança que 

ocorreu nestas novas gerações, e por outro lado, conforme citação anterior, alguns dos 

acadêmicos que já perceberam uma queda na qualidade do ensino por estas mesmas 

mudanças. Os tempos são outros, o futuro foi materializado, a oferta de informações e 

conhecimentos é muito maior que na época da formação dos antigos educadores. Este podia 

ser previsto por futurologistas educadores42. A interação do homem-máquina para a pesquisa 

e vivência diária já era prevista nos anos de 1960, Stanley Kubrick em 1968 lançou o filme 

“2001: uma odisseia no espaço”43 onde já era previsto as telas de televisão ou computador 

com poucos centímetros de espessura44, as viagens ao espaço, a ida do homem a lua, que 

ainda não havia acontecido, entre várias outras previsões, dentre elas a única que não se 

realizou foram as viagens comerciais e estações na Lua ou no planeta Marte, todavia isto 

possivelmente deve-se a interrupção da corrida espacial. 

Continuando este pensamento, como nos referimos antes neste texto, a educação 

parece estar estabilizada praticamente sendo a mesma do início do século XX, diferente dos 

avanços que ocorreram em praticamente todas outras ciências, como a medicina, biologia, 

engenharias, entre outras. Porém voltando as últimas citações que utilizamo-nos aqui, Tiffin e 

Rajasingham (2007) falam em “corte”, uma preocupação que não será possível aprofundar 

aqui, mas é notada por ambos, educadores e educandos.  

A atividade meramente passiva do educando perante o educador transmissor de 

conhecimentos pode estar simbolizando que a educação é meramente “técnica” ou 

“tecnicista” ou “de ofício”, desprezando o saber científico, feito pela pesquisa, investigação e 

construção do conhecimento. Destes dizeres vamos citar Martins (2007. p. 8): “Por meio das 

pesquisas o aluno aproxima-se do conhecimento científico, descobrindo o quanto desconhece 

                                                 
42 Cientistas que estudam o futuro na educação. 
43 Título original em inglês: 2001: a space odyssey. 
44 Como as televisões de LCD (cristal líquido) e Plasma. As telas de Led surgiram apenas no final da primeira 
década do século XXI. 
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aquilo que faz parte de seu dia-a-dia e como os temas disciplinares se inter-relacionam 

formando o conhecimento.”. Entendemos então que a pesquisa no dia a dia do ensino pode 

evitar o copiar e colar na educação, pois estará instigando o educando ser crítico, cheio de 

dúvidas e não apenas a se contentar com o saber colado. 

Fazer pesquisas, produzir textos e orientar os mesmos é substancialmente mais 

produtivo que quando não havia computadores ou a rede mundial Internet. Tiffin e 

Rajasingham (2007. p. 61) afirmam que: 

 
 
 
Nos tempos em que não havia computadores, admirávamo-nos com as pessoas que 
sabiam fazer o que pareciam ser prodigiosas façanhas de memória e computação de 
dados, e considerávamos a capacidade de jogar xadrez uma marca de inteligência. 
Nessa espécie de inteligência, os computadores nos ultrapassaram. Eles conseguem 
lembrar fatos e dados, realizar cálculos e jogar xadrez de um modo que nenhum 
humano consegue. Quanto mais inteligentes ficam, mais úteis se tornam para nós. 
Uma pesquisa hoje sem a presença de um computador é como um caçador sem um 
cachorro, e um aluno que sai da universidade sem a relação simbiótica com o 
computador tem poucas chances de sobreviver na selva da sociedade moderna.  
 
 

 
Da mesma forma que Tiffin e Rajasingham colocaram que a o aluno que sai da 

universidade sem estar diretamente relacionado com a vivência da informática, o professor 

que nela está ministrando aulas, profetizando o saber, e não possuí esta relação simbiótica 

com o computador, com a Internet e com os demais recursos de informática tão presentes em 

nossas vidas, pode este educador, estar sendo omisso com seu aluno, ou mesmo que ciente 

disto, estar cruelmente despreparando o seu aluno para a vida, o trabalho e seu futuro. Estará 

ele, o educador, soltando o educando a selva da sociedade moderna sem condições de 

sobreviver à mesma.  

Evitando fazer uma crítica sem levar em consideração todos os aspectos relevantes, 

vamos pegar emprestadas as palavras de Cox (2008. p. 110): “Por outro lado, não é necessário 

que o professor seja um informata completo, que seja analista de sistemas ou programador; 

para o docente, basta dominar o assento de usuário crítico e consciente dos recursos da 

informática.”. O computador é uma caixa-preta, conceito que já explicamos antes aqui no 

texto, a qual poucos detém o conhecimento dos seus segredos de funcionamento, desta forma 

o educador precisa apenas saber operá-la conforme a necessidade apresentada por nós quanto 

a relação educador-educando diante do mundo atual e de sua necessidade da vivência da 

pesquisa. Todavia: “[...] É importante que o professor saiba que não é a informática a vilã ou 
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salvadora, mas que o uso que se faz dela é que pode ser maléfico ou benéfico á educação 

escolar. 

Para complementar o último parágrafo citamos Cox: 

 
 
 
Moraes, em seu artigo “Subsídios para fundamentação do Programa Nacional de 
Informática na Educação”, quando fala sobre educar para o desenvolvimento 
científico e tecnológico afirma: Um dos grandes problemas da educação nacional é 
que o desenvolvimento tecnológico sem precedentes na história da humanidade, mas 
o nosso cidadão comum não consegue compreender a natureza e nem o 
funcionamento dessas tecnologias. Continuamos apenas sendo apertadores de botões 
[1997, p.12]. (COX. 2008, p. 29) 
 
 
 

Ao refletir sobre estes argumentos, lembramos que muitas pessoas aprendem a lidar 

com tecnologias, assim como outras necessidades em suas vidas de forma mecânica, sem a 

reflexão acerca do que se está fazendo, ou seja, colando o conhecimento copiado.  

Após estas palavras onde colocamos a importância da pesquisa na educação, vamos 

verificar o cuidado que precisamos ter com a palavra “pesquisa”. Martins (2007) costuma 

dizer em suas palestras:  

 
 
Amigo professor, respeite a palavra 'pesquisa', não faça uso indevido dela, não a 
empregue à toa, não a aplique para qualquer trabalho, para que ela não se banalize e 
adquira alguma conotação desvirtuada na cabeça dos alunos. Não diga: ‘Vocês vão 
fazer uma pesquisa em casa, ou vamos pesquisar isto ou aquilo!’ 
Por acaso, o amigo professor ou a amiga professora sabe realmente o que é, e como 
realizar, analisar e avaliar uma pesquisa? Antes de mandar os alunos fazerem 
pesquisa, já lhes ensinou como planejá-la, por que e para que fazê-la para obter 
resultados satisfatórios? (MARTINS. 2007, p. 44) 
 
 

 
Desta forma deparamo-nos com a necessidade da formação, do conhecer, do saber 

aplicar e principalmente orientar uma pesquisa, seja ela, escolar, acadêmica ou científica. Faz-

se necessário ao educador saber como utilizar, aplicar, orientar, e avaliar a mesma.  

O apelo de Martins ao solicitar o respeito pela palavra pesquisa é justificável. 

Sabemos que muitos professores optam pela “pesquisa” como forma de se livrar de certas 

tarefas do ensino. Porém a culpa desde acontecimento não é única e/ou exclusiva do 

professor, devemos lembrar-nos da sua formação. Será que ele foi orientado sobre como então 

orientar seus alunos para a pesquisa? Nosso estudo tem apontado que há uma deficiência em 
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relação ao ensino da prática de pesquisa na formação de professores, tanto em grau 

universitário como escolar. 

A pesquisa deve ser orientada, planejada, e acompanhada pelo professor, que torna-

se o orientador de seus alunos. Este deve verificar as fontes que os alunos buscam, ensinar-

lhes como procurar por suas fontes, como selecionar o que é interessante e o que não é 

relevante ao assunto pesquisa, ainda deve dar o rumo para a criação da introdução com a 

demonstração de objetivos, justificativas, fundamentação, e todos outros pré-requisitos de 

uma introdução. Assim como orientar para a construção das considerações finais. 

Nas palavras de Tiffin e Rajasingham (2007. p. 91) vamos lembrar o modelo 

neovigotskiano em relação ao papel do professor: 

 
 
 
O modelo neovigotskiano de comunicação define o papel de um professor como o 
de alguém que ajuda os alunos a aplicar o conhecimento a problemas. O que 
diferencia o professor universitário é que ele também ajuda os alunos a criticar a 
relação entre conhecimento e problema, pois ele está envolvido em pesquisa. 
 
 
 

Lembram então os autores que o acadêmico universitário45 deve estar envolvido com 

a pesquisa para poder ter melhor conhecimento junto dos conteúdos que estão vivenciando, 

desta forma podendo criticar o conhecimento ali posto, não apenas aceitando-o como sujeito 

passivo. 

O autor Martins (2007. p. 45) volta a enfatizar a necessidade de conhecer o quê é 

pesquisa com os dizeres: 

 
 
 
Não se pode esquecer que qualquer pesquisa está sempre ligada a um motivo ou 
relacionada a necessidades que a pessoa tem de conhecer alguma coisa, e que as 
pesquisas funcionam como motivadoras e propulsionadoras do trabalho de 
investigação ou da satisfação de algum desejo para obter os resultados pretendidos. 
 
 
 

Com estes argumentos de Martins, voltamos ao início deste subcapítulo onde 

salientamos a necessidade do aluno conhecer a pergunta a qual é direcionada a sua pesquisa, 

assim como nas pesquisas escolares em especial, a mesma estar relacionada em algumas 

                                                 
45 Neste momento comentamos o acadêmico universitário, todavia esta pesquisa reflete sobre o mundo escolar e 
universitário, pois acreditamos que a prática de pesquisa é essencial a educação. 
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situações, a fatos empíricos, relacionados ao seu dia-a-dia. Entre estes podemos citar situações 

como pesquisar como é produzido um jogo de computador, o que é programação, o que é 

imagem e processamento de imagem, como é produzido suas roupas, o uniforme do colégio, 

como é administrada a universidade onde o aluno estuda, assim como na física, como a 

inércia influí sobre a necessidade de locomoção diária em nossos automóveis, bicicletas ou no 

ônibus que utilizamos diariamente para nossa locomoção, entre milhares de exemplos que 

poderíamos citar. 

Em geral todo educador é encarregado de transmitir alguma disciplina da matriz 

curricular aos seus alunos. Martins (2007 p. 45) lembra que a pesquisa pode ser uma 

ferramenta para o educador que vai além do saber específico, vejamos suas palavras: 

 
 
 
Se a disciplina tem por objeto a transmissão de um saber específico, restrito e 
fragmentado a ser adquirido por meio de ferramentas específicas, que são seus 
exercícios, o projeto de pesquisa escolar vai mais além, sendo uma construção 
pedagógica que deve ser entendida como conjunção global de múltiplos meios e 
disciplinas, que fornecerão suporte à busca e ao entendimento de seu objeto de 
conhecimento. 
 
 

 
A explanação de Martins apresenta a importância da pesquisa para o enriquecimento 

da disciplina, assim como para a interação do aluno com os saberes com que está se 

deparando, a prática ao mundo em que vive, e não deixando de lado, a teoria que dele é 

construída.  

A pesquisa pode associar disciplinas diferentes para então construir o conhecimento, 

chama-se de interdisciplinares, ou seja, a associação de diversas áreas distintas para a 

construção do conhecimento. 

Para continuarmos com a ideia apresentada por Martins, vamos utilizar Cox (2008. p. 

15) com seus dizeres sobre a importância que a pesquisa tem para a humanidade, pois “desta 

forma, surge discutir, pesquisar o novo entorno que rodeia a humanidade atual e refletir sobre 

ele, apesar de reconhecer que ele não se encontra disponível para todos da mesma forma, nem 

intensidade”. Sendo assim, a autora ainda afirma que há povos que desfrutam dos mais 

diversos aparatos da mais alta tecnologia, enquanto outros, ainda hoje, podem ser comparados 

a povos primitivos. 

Continuamos o pensamento chamando novamente Cox (2008. p. 25): 
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Quantas ideias e posturas foram exploradas e revistas até a chegada dos hodiernos 
tempos? Quantos pretensos futuros e modernidades o homem pensou ter alcançado? 
Quantas vezes a raça humana acreditou ter chegado ao fim - ao máximo possível em 
desenvolvimento? Quantas transições o ser humano teria que sofrer? Para quê? Até 
quando? 
 
 

 
A evolução humana, por sua necessidade ou realizada pela pesquisa, por mais que a 

humanidade, ou alguns indivíduos possam acreditar por muitos momentos terem chego ao 

fim, nunca chegou ao seu fim até o presente momento, e nós pesquisadores, acreditamos que 

isto talvez nunca aconteça ou mesmo que venha a acontecer, há muito que se pesquisar e 

evoluir até que isto um dia venha a de fato acontecer.  

Gostaríamos de lembrar, assim como já colocamos aqui antes que a ciência não é 

dotada de verdades imutáveis, assim como a evolução humana também não é. O 

conhecimento, a humanidade e a ciência estão em evolução e mutação, chamamos Cox (2008) 

novamente que cita as palavras de Pedro Demo: 

 
 
 
Conforme Demo, em Pesquisa e construção de conhecimento, na introdução do 
capítulo: “Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia cientifica no 
caminho de Habermas”, Aprender a aprender e saber pensar, para intervir de modo 
inovador, são as habilidades indispensáveis do cidadão e do trabalhador modernos 
para além dos meros treinamentos, aulas, ensinos, instruções [1997. p.9].  
[...] É o que Demo, também na introdução do capítulo: “Pesquisa e construção de 
conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas”: A vida acadêmica 
autêntica é um processo permanente de construção científica, com vistas a formas 
mais competentes de intervenção na realidade, unindo teoria e prática [Demo 1997, 
p.10]. (COX, 2008, p. 28-30) 
 
 
 

Esta expressão “aprender a ensinar” que utilizamos muito na Introdução desta obra, 

conforme acima citado por Cox, que citou Demo, que se utilizou de Habermas, deixa-nos 

certa ciência sobre a necessidade a esta habilidade para o aluno, o educando e o ser humano 

atual, assim como é claro, ponto fundamental a educação atual, onde o Homo Zappiens é o 

aluno, e já se encontram alguns professores desta mesma espécie.  

Se a vida acadêmica autêntica é um processo permanente de construção científica, 

com intervenção a realidade, unindo teoria e prática, e por fim, utilizando-se da pesquisa, 

conforme vimos na última citação que invocamos Cox e nas demais anteriores, como pode 

ainda ser um acadêmico universitário um sujeito passivo na sala de aula? Uma possível 
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resposta para esta questão é que para os casos onde ele ainda é um sujeito passivo, é a prática 

rotineira do copiar e colar. 

Martins (2007. p. 47) apresenta-nos que as estratégias de ensino que se utilizam da 

pesquisa como ferramenta norteadora do ensinar fortalecem o intelecto do educando, vejamos 

suas palavras: 

 
 
 
Entre as estratégias que agilizam as dinâmicas do ensino renovado não pode faltar a 
mais significativa, que é, sem dúvida, a de preceder as tarefas por questionamentos 
que conduzam os alunos a refletir sobre o "porquê" fazê-las, o "para quê" fazê-las e 
o "como" fazê-las. [...] Tem essa técnica a função de estimular e desenvolver neles o 
senso crítico, isto é, a capacidade de discutir problemas de forma inteligente sem se 
agarrar com unhas e dentes às suas próprias opiniões ou a chavões das opiniões 
coletivas do senso comum, sem verificar sua veracidade, sem distinguir o que foi 
provado e o que não foi. [...] O senso crítico desenvolve-se pela leitura, pela 
reflexão, pela prática do debate com o uso e a coerência de argumentos, pela cu-
riosidade que não se satisfaz com simples conversa ou informação, mas examina 
focos múltiplos e questiona-os para levantar dúvidas e esclarecê-las. 
 
 
 

O educando com este senso crítico apontado por Martins possivelmente irá refutar o 

copiar e colar por não aceitar simplesmente o conhecimento ali posto, este aluno não mais é 

um sujeito passivo na educação e sim agora faz parte ativamente dos processos educacionais. 

Novamente voltamos a refletir aqui sobre a importância para a pesquisa na educação.  

Nas palavras de Martins (2007. p. 45 e 46) ele enfatiza o ensino da pesquisa escolar 

com enfoque multidisciplinar: 

 
 
 
O projeto de pesquisa escolar é, pois, uma síntese multidisciplinar em que a visão e 
o enfoque de diversas matérias concorrem para ampliar e facilitar o conhecimento 
temático proposto nos seus objetivos. [...] O projeto escolar cria situações de 
aprendizagem que o professor deve explorar, uma vez que, dentro do assunto 
temático - objeto - a ser investigado, surgem muitas relações com envolvimento de 
outros conteúdos para os quais será preciso despertar curiosidade dos alunos e dos 
quais poderão assimilar conceito procedimentos úteis na sua vida cotidiana. 
 
 

 
Nestas situações de aprendizagem, criadas pela prática da pesquisa, que o autor 

apresenta o professor passa a explorar o objeto do estudo, com mais envolvimento das demais 

disciplinas (como antes aqui apresentamos) assim como o despertar da curiosidade humana, 

inata ao homem, sendo que essa associação ao cotidiano coloca o ensino como rotina ao 
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aluno, sendo vivenciado dentro e fora da sala de aula, pois o mesmo pode passar a perceber 

aquele conteúdo aprendido em sala de aula e na sua pesquisa como  parte de sua vida. 

Analisando o pensamento de Martins, vamos associar o mesmo a Cox (2008) que 

cita Castells e Demo, firmando a necessidade e importância da pesquisa na vida humana, e a 

necessidade do educador ter este recurso como fundamental: 

 
 
 
O pesquisar pode favorecer muito o processo de capacitação do ser para viver, amar 
e ser amado, como sugere Castells, pois a pesquisa pode munir as pessoas de 
informações, esclarecê-las e impulsioná-las a agir com consciência e intenção. 
Deve-se entender que o pesquisar implica questionamento contínuo, acurada crítica 
e criatividade – ingredientes indispensáveis na formação da proclamada cidadania e 
na consequente vitória sobre os males atuais. [...] o pesquisar deve fazer parte da 
prática educacional escolar. É preciso derrubar o mito de que a capacidade de fazer 
pesquisa é exclusivamente de gênios ou doutores do saber. A pesquisa faz-se 
necessária na resolução de problemas, que não são exclusividade de pessoas ou 
condições especiais, mas estão por toda parte a desafiar a inteligência e as ações 
humanas em todos os momentos da vida. [...] pesquisa [...] está na vida e lhe 
constitui a forma de passar por ela criticamente, tanto no sentido de cultivar a 
consciência crítica, quanto no de saber interferir na realidade de modo alternativo 
com base na capacidade questionadora [Demo, 1998, p.12]. (COX. 2008, p. 61 e 62) 
 
 
 

Nas palavras que Cox citou de Castells remetem ao nosso momento atual onde 

estamos rodeados cada vez mais de informações, estas quais nem sempre são conhecimentos, 

porém o ser humano só poderá distinguir quando uma informação pode ser conhecimento, 

pode construir conhecimentos, ou pode agregar os mesmos, quando ele tiver, ou vivenciado, 

como prática escolar e/ou acadêmica a pesquisa. 

Todavia esta prática que nos referimos não deve começar apenas na academia, mas 

ela deve ser vivenciada pelo ser humano, naturalmente curioso e investigativo, desde sua 

formação e desenvolvimento, conforme afirma Martins (2007) ao lembrar o pensamento de 

Piaget sobre o desenvolvimento da criança: 

 
 
 
De acordo com o pensamento de Piaget sobre o desenvolvimento da criança, o 
ensino deve ser baseado em ensaio e erro, pesquisa e solução de problemas, 
procedimentos esses que a conduzam à descoberta daquilo que se quer saber e 
compreender pelo estabelecimento de relações. 
[...] A observação atenta é uma atividade indispensável à pesquisa, pois dirige o 
olhar conscientemente para o objeto de estudo em busca de características e de 
detalhes que facilitem reconhecê-lo e percebê-lo de maneira mais completa, para 
ampliar seu conhecimento. [...] pesquisar é investigar, é buscar, é informar-se, é 
perguntar, é indagar sobre alguma coisa da qual se quer saber mais e com certa 
profundidade, seguindo determinados procedimentos. [...] A cada momento usamos 
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pesquisas simples ou elementares em nossa vida, como as que fazemos no dia-a-dia, 
nos jornais, nos catálogos, no supermercado, olhando o céu, escolhendo alguma 
coisa, perguntando algo a alguém. (MARTINS. 2007, p. 56-58) 
 
 

 
As pesquisas simples narradas pelo autor referem-se às empíricas vivenciadas em 

nosso cotidiano, porém nosso interesse como educador é focar o educando, mesmo que 

inicialmente utilizarmos o conceito da pesquisa nos fatos empíricos, para a pesquisa 

científica, conforme Martins (2007. p. 44) a pesquisa científica “tem de visar a um objeto de 

conhecimento com motivo e área de investigação, objetivos a conquistar, métodos a serem 

aplicados e conclusões a serem tiradas.”.  

Continua o autor (p. 58) sobre a pesquisa científica, fazendo referência a diferentes 

tipos de pesquisas, afirmando que existem as pesquisas científicas, as quais ele considera mais 

sérias, que servem para aprofundar estudos e conhecimentos, sendo que nem sempre estamos 

preparados para fazê-las, e “sentimos, então, falta do conhecimento dos métodos que nunca 

nos foram ensinados, dos processos sistematizados e das estratégias apropriadas à 

investigação”. 

Apresentadas estas palavras precisamos verificar o papel do educador perante a 

pesquisa, e ainda Martins (2007. p. 58) afirma que “O professor deve, pelo menos, aprender e 

dar aos alunos essas informações e mostrar-lhes que o conhecimento só se adquire com 

vontade e muita constância.”, continuando seu pensamento o autor acredita que ler ou narrar 

para seus alunos a vida de grandes cientistas e inventores, que com esforço e persistência, 

muitas vezes contra tudo e contra todos, acabaram fazendo grandes descobertas ou invenções 

que se tornaram patrimônios de imensurável valor para a humanidade. Esta pode ser uma 

excelente tática para que o aluno fique interessado pela pesquisa, atiçando sua curiosidade 

com exemplos de quanto o homem pode realizar. 

Desta forma percebemos que os educadores podem valer-se de estratégias para 

incentivar o educando a entrada na vivência da pesquisa, despertando-lhe a curiosidade pela 

mesma, fazendo isto até pela citação de exemplos como afirmou o autor referindo-se narrar a 

vida de grandes cientistas. Que aluno não ficaria interessado ao conhecer a vida de Leonardo 

Da Vinci? Após esta instigação do educador com o educando para a pesquisa, o educando 

poderá estar faminto pela vontade de pesquisar.  

Martins (2007. p. 60) comenta sobe a posição do aluno diante da pesquisa: 
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Vê-se que qualquer projeto de pesquisa coloca o aluno diante de situações que o 
levam, aos poucos, a refletir e a avaliar o que sabe, sem mesmo perceber, 
motivando-o a abandonar seus conhecimentos prévios e a procurar os corretos. [...] 
É importante que a tarefa de pesquisa seja realizada em grupo pelos muitos 
benefícios educacionais que oferece, desenvolvendo tanto o raciocínio lógico nos 
debates, como a expressão oral, a socialização pelo relacionamento, a interação pela 
competição das habilidades na resolução de dificuldades.  
 
 
 

Grupos de pesquisa, comunidade acadêmica, redes de informações, sítios de Internet 

para a divulgação de suas pesquisas e para futuras referências a que outros alunos 

pesquisadores venham a buscar passam a surgir. 

Os sítios de Internet elevaram a publicação a sua “máxima potência”, onde agora 

todos podem publicar seus projetos, resultados, entre outros. Cox (2008) comenta sobre as 

necessidades que isto apontou na educação brasileira: 

 
 
 
[...] em resposta á necessidade de desenvolver no educando as habilidades apontadas 
pelos estudos contemporâneos sobre educação brasileira, surge à proposta de 
construção de uma escola onde haja, por exemplo, o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa interdisciplinares, e reforça-se a ideia de utilização dos recursos da 
informática no ambiente educacional escolar. (COX. 2008, p. 60) 
 
 

 
Assim como para a publicação, anteriormente para também com a pesquisa 

acadêmica, a Internet tornou-se fonte de buscas de informações e conhecimentos. O que até 

então era referido em um projeto de pesquisa ou propriamente na produção final de uma 

pesquisa como bibliografia agora podemos dizer bibliografia e webgrafia. 

Martins (2007. p. 115) comenta sobre a publicação dos resultados das pesquisas. 

Acredita e recomenda o autor que os resultados das pesquisas escolares ou universitárias não 

fiquem restritos a quem pesquisou, mas que sejam divulgados, compartilhados, publicados no 

jornal ou mural da escola ou da faculdade, assim como em blogs e outras ferramentas de 

divulgação. 

Podemos então dizer que a publicação na Internet disponibiliza-a para o acesso 

global. 
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3.3  DOCENTES E DISCENTES DIANTE DA PESQUISA E O COPIAR E COLAR 
 

Neste subcapítulo iremos refletir acerca da formação dos educadores diante da 

pesquisa, este texto não será levará em considerações muitos dos pontos que você pode estar 

pensando agora, porém será uma associação com o que tratamos anteriormente para então 

relacionarmos o problema do copiar e colar, como verificamos que pode ser um resultado 

obtido pela falta da prática da pesquisa, com uma possível ausência deste ensino e prática de 

pesquisa na formação dos professores. Os dados aqui levantados serão meramente 

bibliográficos. 

Antes de tudo, verificamos o dizer de Martins (2007. p. 7 e 8) sobre “(...) a maneira 

de pensar e orientar a educação a fim de preparar e planejar o futuro, a fim de que o homem 

não seja surpreendido, nem deixado ao acaso.”, remete-nos ao subcapitulo anterior onde 

questionamos que a ausência do ensino de pesquisa e, não apenas introdução, mas sim, 

convivência com a informática e demais tecnologias existentes cotidianamente em nossas 

vidas, pode prejudicar o educando ao encarar a vida, a realidade do mercado de trabalho, e de 

sua própria existência.  

Estudar a formação de professores pode ser um passo para atualizar a prática 

educacional e inseri-la na realidade atual, onde estamos cercados das tecnologias que 

fornecem agora o acesso instantâneo as informações e possiblidades de conhecimentos. Note 

que novamente fazemos a distinção entre informação e conhecimento. Terminamos este pré-

exposto com a continuação dos dizeres de Martins (2007. p. 8): “Dessa forma, a escola iria 

desenvolver as aptidões, a capacidade intelectual e formar cidadãos atuantes, plenos de 

conhecimento, autonomia e criatividade, bases primordiais para a ação na sociedade.”. 

Seguimos adiante ainda com Martins (2007. p. 8 e 9): 

 
 
 
Para que isso se torne realidade, há que se partir do pressuposto que as 
consequências do progresso da indústria e da tecnologia no mundo atual vêm sendo 
sentidas de forma irreversível em todos os setores da vida e da sociedade e que sua 
aplicação e dinamismo exigem o emprego de métodos e técnicas cada vez mais 
eficazes. Mais do que em qualquer outro campo, esta reorganização educacional 
deverá ser iniciada, preferivelmente, por uma boa formação básica do professor e 
pela renovação de sua metodologia de ensinar. 
 
 
 

A necessidade de uma renovação na formação de professores talvez possa ser 

observada pela prática do copiar e colar, por que motivos levam o educando a se desinteressar 
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pela pesquisa, por sua nata curiosidade, e simplesmente copiar, muitas vezes sem ler, e então 

colar o conteúdo como resposta. Esta prática não apenas na produção intelectual ou pesquisa, 

mas pode ser vista também até na resolução de uma avaliação, onde o aluno copia as 

informações da avaliação do aluno ao lado e então a cola na sua. Experimente perguntar ao 

aluno que efetuou esta prática qual foi a resposta para a questão x, talvez ele nem a lembre. 

“Todo professor é sempre um aluno e todo aluno um professor”. (Gramsci. 1971. p. 

350) 

Cox (2008. p. 110) cita Freire com as seguintes palavras: 

 
 
 
Estamos habituados a ter no professor “a fonte” da informação, mas esse quadro, 
hoje, tende a se modificar enormemente. Isso não significa que o professor perdeu o 
seu lugar, ao contrário, ele está deixando de ser o “detentor” do conhecimento para 
ser o mediador de um conhecimento culturalmente construído e compartilhado. É ele 
quem orienta as investigações dos alunos, incentiva o prazer pelo saber, observa e 
aproveita o modo como cada aluno constrói seu próprio conhecimento. O 
conhecimento não está mais centrado exclusivamente em sua figura, e pode ser 
acessado de diversas maneiras: através de revistas, jornais, livros, software, vídeo. 
Mas, sem dúvida, é o professor quem tem condições de criar situações de 
aprendizagem nas quais esse conhecimento assumem forma e sentido [Freire, 1998, 
p.60]. 
 
 

 
Analisando as palavras de Freire citadas por Cox, relembrando o subcapitulo anterior 

onde muito levantamos a questão do professor não ser mais o centro da relação ensino-

aprendizagem, pois agora o aluno pode, não quer, e não deve ser mais apenas sujeito passivo 

dessa relação, pois, novamente como já tratamos e esta enfatizado na última citação, o 

conhecimento e as informações agora podem ser facilmente acessados por todos com os 

adventos da tecnologia, estaríamos praticamente excluindo a figura do professor se não 

levássemos em conta os sábios dizeres de Freire, pois sem o professor, sem sua orientação, o 

educando poderia estar disperso neste mundo de fácil acesso a conteúdos via mecanismos que 

lhes fornecem. 

O educador é e possivelmente sempre será o norteador do educando, é a ele quem 

cabe orientá-lo na busca do saber, na direção de que conteúdo é relevante e o que é supérfluo, 

o mestre, agora não mais “a fonte” do saber, mas indispensável à educação precisa estar 

atento aos seguintes dizeres que pegamos emprestados de Martins (2007. p. 1): 
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O ensino tradicional tem tratado o aluno como mero espectador e receptor passivo 
das informações contidas nos conteúdos curriculares, que lhe são explicadas e 
transmitidas durante as aulas pelos professores e pelos manuais, destinadas a seu 
desenvolvimento intelectual e a sua aprendizagem. [...] Aos responsáveis falta o 
hábito de estimular nos jovens o interesse pelos trabalhos investigativos de acordo 
com as normas científicas, sobre conteúdos curriculares e situações corriqueiras do 
dia-a-dia para saber aplicar procedimentos técnicos na sua explicação e estudo. 
 
 

 
Para que este tratamento seja reconfigurado, é preciso trabalhar a formação de 

professores para um novo caminho, focado na realidade atual, do Homo Zappiens e da 

necessidade da educação focada no estímulo da pesquisa conforme tratamos e fundamentamos 

anteriormente. Continua o autor: 

 
 
 
Se agissem dessa forma, as escolas conduziriam, aos poucos, os alunos a se 
tornarem indagadores do mundo que os cerca, e a adquirirem o costume de 
questionar e refletir sobre aquilo que lhes é oferecido dentro das salas de aula e não, 
simplesmente, aceitá-lo porque assim foi ensinado, ou assim está no livro. (Idem. 
Ibidem) 
 
 
 

Complementamos aqui esta ideia com o mesmo autor. (2007. p. 40): 

 
 
 
O professor tem de deixar de ser mero passador de informações em sala de aula para 
se tornar incentivador do conhecimento, facilitador do processo de aprender de seus 
discípulos, estimulando-lhes a curiosidade pelo questionamento e ensinando-os a 
pensar e a refletir sobre o que aprendem.  
 
 
 

O educando atual cercado pelas tecnologias da informação, não satisfeito com os 

padrões de ensino tradicional encontra dificuldade na aceitação das verdades, ou mesmo na 

monotonia do professor repetidor de livros. Neste pensamento, vamos invocar o relato de 

Veen e Vrakking (2009. p. 47): 

 
 
Um diretor de uma escola secundária falou com seu filho, que terminara o ensino 
médio, e decidiu matriculá-lo em um curso universitário. O menino disse: "Pai, não 
é o prédio da escola o problema, nem os professores. Muitos deles tentam fazer o 
melhor que podem e são muito bons. O que está errado é que a escola é muito 
monótona. O conteúdo, o currículo realmente é um saco”. 
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Fundamentado aqui o antes exposto, chamamos os mesmos autores (2009. p. 54) 

para a complementação do pensamento: 

 
 
 
Os pais às vezes se preocupam com o modo pelo qual as crianças navegam pela 
Internet, baixando arquivos, copiando e postando informação sem aparentemente se 
perguntarem sobre a confiabilidade da informação, e, consequentemente, os pais se 
preocupam também com o fato de o conhecimento adquirido ser superficial. Mas, 
em uma época em que reclamam sobre a sobrecarga de informação, os mais velhos 
demonstram também o quanto não sabem lidar com a riqueza da informação. 
 
 

 
Não seriamos taxativos ao dizer que há uma dificuldade dos mais velhos em aceitar 

as proposições dos mais novos.  

Os jovens que irão ingressar no ensino superior estarão acostumados a lidar com uma 

quantidade muito maior de informações simultâneas que os próprios professores estão 

acostumados a lidar, sendo que desta forma, eles, os jovens universitários, terão dificuldade 

em concentrar-se nas aulas pela monotonia e velocidade lenta, ao contrário da que estavam 

acostumados em cursos pré-vestibulares. 

Podemos neste pensamento utilizar novamente de Martins (2007. p. 65) com seus 

dizeres: 

 
 
 
Todos sabem que os jovens de hoje, levados pela contingência da modernidade com 
a qual vivem, são levados a procurar novos estímulos que excitem suas emoções, e, 
como nem sempre os encontram, ficam inquietos e ansiosos, agitam-se e perturbam, 
até mesmo as salas de aula. O que exige raciocínio e concentração não os atrai, pois 
é esforço mental que não gostam de fazer.  
 
 
 

Continuando o pensamento de Martins, o motivo pelo qual não gostam de fazer o 

esforço mental pode estar relacionado a fatores que já aqui tratamos como o desinteresse 

causado pela monotonia das aulas. 

Veen e Vrakking expuseram que o atual modelo de ensinar está ultrapassado para 

este novo aluno mesmo havendo várias formas ou modelos de ensino.  

Toda mudança é historicamente comprovado de difícil aceitação, e Martins (2007. p. 

30) reflete acerca deste aspecto: 
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É incontestável que há muitas maneiras de aprender e, por conseguinte, também 
existem muitas formas de ensinar, como nos revela a história da educação, desde a 
Grécia antiga até hoje, com muitos e variados recursos didáticos. [...] Algumas 
tiveram muita aceitação na prática docente unidirecional, como a transmissão oral de 
conhecimentos para serem reproduzidos ou copiados pelos discípulos, a 
memorização, o uso de manuais, as leituras, os ditados; outras são mais modernas e 
utilizam audiovisuais, experimentos em laboratórios, dinâmicas de grupo, debates, 
seminários, projetos de pesquisa e os recursos tecnológicos. [...] Todas essas formas 
de ensinar visam a facilitar o ensino e a contornar as dificuldades da aprendizagem e 
da aquisição de conhecimentos pelos alunos, tanto com o trabalho na escola, quanto 
fora dela. [...] A moderna pedagogia continua procurando e descobrindo novas 
alternativas para estimular e motivar o aluno a aprender pelo domínio dos conteúdos 
que lhe são oferecidos em sala de aula. 
 
 
 

Deste entendimento reforçamos que é preciso haver uma nova visão da relação 

aluno-professor, como outrora aqui explanado, ambos são sujeitos do aprendizado, sendo 

membros ativos desta relação agora prevista. 

É uma nova didática, diferente da que o tradicional46 professor estava acostumado, é 

diferente da que Kenski (2010. p. 48 e 49) apresenta: 

 
 
 
As atividades de narrativa oral e de escrita estão descartadas. A diferença didática 
não está no uso ou não uso das novas tecnologias, mas na compreensão das suas 
possibilidades. Mais ainda, na compreensão da lógica que permeia a movimentação 
entre os saberes no atual estágio da sociedade tecnológica.  
 
 
 

Segundo Kenski (2010) os elementos básicos desse modelo de aprendizagem 

colaborativa são contraditórios a aprendizagem tradicional que tem suas máximas em: sala de 

aula; professor-autoridade; centrada no professor; aluno como “uma garrafa a encher”; reativa 

e passiva; ênfase no produto; aprendizagem em solidão; e por fim memorização.  

Sendo estas distintas das máximas sobre aprendizagem colaborativa que são: 

ambiente de aprendizagem; professor orientador; centrada no aluno; aluno como “uma 

lâmpada a iluminar”; proativa e investigativa; com ênfase no processo; aprendizagem em 

grupo; e por fim, de transformação.  

                                                 
46 A expressão “tradicional” refere-se ao professor de outrora, acostumado a ser o mestre único detentor do saber 
que jamais aceitaria que fosse questionado por seus alunos. Mesmo que estejamos dizendo que ele é de velhos 
tempos, ele está presente nas salas de aula. 
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São deveras distintas as características dos dois modelos, não há dúvidas quanto à 

preferência dos jovens quanto a qual modelo prefere, sendo que isto pode ser confirmado pela 

análise que fizemos anteriormente do Homo zappiens. 

Martins (2007. p. 40) afirma utilizando palavras de Perrenoud que: 

 
 
 
Hoje em dia, a preocupação com a formação do professor está mais centrada na ideia 
básica das propostas de Perrenoud (2000), segundo a qual "a meta principal da 
escola não deve ser o desenvolvimento do aluno pelo ensino de conteúdos 
disciplinares fragmentados, mas o desenvolvimento das competências pessoais". 
 
 
 

O desenvolvimento das competências pessoais segundo Perrenoud citado por Martins 

está de acordo com o que vimos sobre o modelo de aprendizagem colaborativa confirmado 

por Kenski em citação e transcrição que vimos a pouco.  

Ainda neste enfoque e acerca das competências profissionais para o magistério 

vamos citar Martins (2007. p. 43): 

 
 
 
A competência profissional no ofício do magistério e demonstrada pelo domínio do 
saber e do modo como transmiti-lo, pela visão crítica da prática do ensino e das 
metodologias a empregar, pela organização das situações de aprendizagem, pela 
participação e pelas intervenções na condução das atividades educativas dos alunos 
pela utilização, quanto possível, das novas tecnologias no ensino. 
 
 
 

Novamente temos no nosso texto a comprovação da necessidade da aceitação pelo 

docente da utilização, quando possível, das novas tecnologias.  

Não pode este profissional ignorar as mudanças que a humanidade passa assim como 

os benefícios que a mesma pode trazer a sua profissão. 

Desta forma, continuando com os pensamentos de Kenski, Perrenoud, Martins, e 

Veen e Vrakking, vejamos o que completa Veen e Vrakking (2009. p. 68) acerca destas novas 

abordagens de ensino e o enfoque na pesquisa: 

 
 
 
Definir um objetivo claro de aprendizagem é um pré-requisito para aprender em 
níveis mais elevados. As abordagens não-lineares são dirigidas pela investigação do 
aprendiz e, como a informação digital é acessível por meio de estratégias que não só 
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a leitura, as abordagens não-lineares fomentam as estratégias de aprendizagem 
ativas. A segunda sub-habilidade das abordagens de aprendizagem não-lineares é a 
habilidade de determinar as palavras-chave certas. É impressionante ver como as 
crianças são competentes em criar palavras-chave que as levam onde querem chegar. 
Elas têm tanta prática na habilidade de buscar informações voltadas a objetivos 
específicos que desenvolveram a capacidade de usar uma variedade de palavras-
chave para encontrar informações. Se uma palavra-chave não funcionar, tente outras 
três. 
 
 
 

A não observação destas habilidades, sub-habilidades e abordagens que o novo 

educando possuí, pode ter adquirido uma consequência de diminuição na qualidade do ensino, 

pois como já observamos, os tempos são outros, tempos de mudanças, outros alunos e todavia 

deve haver outros métodos de ensino.  

Veen e Vrakking (2009. p. 108) comentam este aspecto e sua relação com a 

formação de profissionais, não apenas os da educação, mas como a todos: 

 
 
 
A educação sempre tratou da preparação dos indivíduos para seu papel na sociedade. 
Ao longo da última década, a primazia da educação formal decaiu porque agora 
vemos o surgimento de uma aprendizagem que se estende por toda a vida e da 
educação informal, assim como de novas áreas de aprendizagem, que assumem um 
papel maior nas vidas dos indivíduos. Formas de treinamento feitas no emprego, o 
desenvolvimento pessoal de planos e de cursos de competência para novos gerentes 
tornaram-se um lugar comum em ambientes corporativos. Foram-se os tempos em 
que um determinado diploma qualificava a pessoa para determinados trabalhos, mas 
dizer que a educação está necessariamente fadada ao fracasso é um exagero. O que 
aconteceu, na verdade, é que a sociedade está mudando tão rapidamente e há tanto 
espaço para inovação e para contribuições individuais que nosso velho sistema não 
mais é suficiente. O resultado é que muitas pessoas já qualificadas continuam a se 
especializar, desenvolvendo seus talentos e habilidades enquanto trabalham.  
 
 
 

O que Veen e Vrakking colocam está diretamente associado com a necessidade da 

formação de professores ser atualizada. As mudanças no mundo requerem que em todas as 

profissões as pessoas estejam sempre buscando atualização, o magistério não foge desta 

premissa. Se no mundo corporativo os gestores preocupam-se com isto, por que não ser 

preocupação fundamental para a educação que os professores estejam em constante 

atualização? Sabemos que há diversos cursos que os professores participam como os 

chamados de capacitação, porém nosso estudo aqui tem verificado bibliograficamente que há 

falta de preparação para com os docentes diante da pesquisa. 

Ainda conforme Veen e Vrakking em seu estudo verificaram que aqueles que 

continuam a buscar sua atualização e especialização não param de ter sua formação continua e 
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melhorada, seu esforço de qualificação tem sido contínuo, e os mesmos tem deslumbrado em 

si próprios talentos e habilidades. 

A formação de professores deve preparar o magistério para a educação do futuro, 

esta qual se utiliza de princípios distintos da educação tradicional, como anteriormente vimos 

com Kenski, vamos observar agora Veen e Vrakking (2009) acerca de uma nova projeção que 

enfatiza a pesquisa: 

 
 
 
O primeiro grande princípio na projeção da educação do futuro é a confiança. Não 
só a confiança que o aluno precisa para investigar de maneira segura ou a confiança 
de que se necessita para aceitar informações como algo acurado, mas, de modo mais 
significativo, a confiança que um professor precisa ter de que seu aluno irá aprender. 
A educação tradicional tem sido um sistema de desconfiança, dando como certo que 
as crianças devem ser controladas e avaliadas de acordo com suas deficiências, e não 
de acordo com suas conquistas. Então não surpreende que, terminadas as aulas, os 
alunos saiam correndo da sala de aula e deixem a escola o mais rápido possível. 
Contrário a isso, há pouco deparei-me com uma escola holandesa em que os alunos 
protestavam contra o fato de a escola fechar nos feriados! Essa foi uma experiência e 
tanto; os alunos queriam ir à escola para encontrar seus colegas e aprender. Devo 
dizer que essa escola é inovadora e, nela, a motivação intrínseca é a força que guia a 
aprendizagem. Mas considere-se outra falta de confiança: as crianças eram rotuladas 
de ignorantes ou de idiotas quando não se conhecia a dislexia; ou as crianças que, 
ainda hoje, sofrem de déficit de atenção e, por isso, são rotuladas de preguiçosas ou 
como um estorvo, exigindo-se que frequentem escolas especiais pelo fato de não 
serem controláveis na sala de aula.  
Um segundo princípio para a educação futura é a relevância. Para entender tal 
princípio, considere sua própria juventude: quando é que você de fato começou a 
gostar de história, geografia ou matemática? - quando você entendeu a relevância de 
tais disciplinas e reconheceu seu uso na vida cotidiana! Talvez quando você tenha 
entendido o jeito de seu avô quando ele falava da guerra, ou quando conseguiu 
prever quanto tempo uma viagem de carro para visitar um tio demoraria. Não é 
incrível que as crianças com más notas em matemática na escola não tenham 
problema algum ao usar um jogo de simulação como Roller Coaster Tycoon, que 
não é nada mais do que uma folha cheia de fórmulas e números? Será que elas 
teriam resultados melhores no jogo se soubessem matemática? Talvez. Será que elas 
teriam melhores resultados em matemática se alguém lhes dissesse que elas praticam 
matemática quando jogam no computador? Muito provavelmente! O princípio de 
relevância vai além de oferecer o conteúdo apropriado para conexão com a 
experiência dos alunos; trata-se de oferecer relevância nos métodos de ensino e 
também de avaliação. (VEEN e VRAKKING. 2009. p. 109 e 110) 
 
 
 

Estudos e práticas atuais no Brasil já levam em consideração a questão da confiança, 

e mesmo que por obrigação estatal as crianças denominadas especiais agora estudem junto as 

demais, onde agora cabe ao professor a tarefa de orientar o ensino deste aluno e fazer ele estar 

inserido a sua turma.  
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Já em relação à questão da relevância, não são todos professores que a assumem, 

vemos isto acontecer em cursinhos pré-vestibular onde o educador faz o máximo, incluindo 

muitas vezes a utilização de brincadeiras, piadas, histórias entre outros, para chamar a atenção 

do aluno a aquele assunto e relacionando aplicações à vida cotidiana ou não.  

Por que isto não acontece no dia a dia da escola? E também porque não aplicamos 

mais este princípio à universidade? Não que a teoria precise ser deixada de lado, pelo 

contrário, precisamos associar a prática à teoria. Demonstrar que a teoria não está sozinha, 

que ela é relevante tanto na vida atual do aluno, ou para sua aplicação futura na profissão que 

este está buscando ser formado. 

Voltamos um pouco a Martins (2007 p.28) com uma explanação a cerca da razão 

como instrumento do homem: 

 
 
 
A crença na afirmação de que "a razão é o instrumento supremo do homem" dá 
origem ao racionalismo cientificista. "Os fatos observados são independentes do 
observador." [...] O cientificismo, propriamente dito, nasceu com Augusto Comte e 
Karl Marx, sendo que para eles a ciência era a panacéia universal que respondia às 
inquietações do homem. [...] Marx defendia o materialismo empírico-crítico e 
acreditava no realismo do conhecimento, afirmando que "a desvalorização do 
mundo do homem cresce na relação direta da valorização do mundo das coisas". 
 
 
 

O educador não pode por um descuido ou despreparo seu criar um bloqueio no 

educando quanto ao aprender ciências. Cabe-o instigar o mesmo à pesquisa como forma de 

responder suas inquietações, sua curiosidade nata.  

Por mais que o docente tenha conhecimento disto, ele precisa ser formado a saber 

como despertar a curiosidade de seus alunos para o mundo, para o encontro de respostas as 

suas perguntas, ao conhecimento real do que se refere sua pergunta, a construção de respostas 

complexas e não aceitação de respostas prontas. Martins (2007) confirma estes dizeres: 

 
 
 
Se ensinar cabe ao mestre, ele é obrigado a orientar a aquisição de conteúdos, 
informações, saberes, para ajudar a transformá-los, pelos mais diversos meios, em 
conhecimento, sempre com os olhos no futuro que os alunos vão encontrar. [...] As 
dificuldades de ensinar talvez venham da falta de qualificação e das competências 
para essa função, e para superá-las o professor tem de planejar "novas dinâmicas" de 
trabalho em sala de aula, fazendo os alunos interagirem mutuamente na 
aprendizagem. [...] Para tanto o professor deve considerar o aluno centro da apren-
dizagem e coparticipante no processo de sua formação e renovar e inovar os 
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métodos e técnicas de ensinar, considerando o livro apenas como auxiliar e roteiro 
de conteúdos. (MARTINS. 2007, p. 63 e 64) 
 
 
 

Então como afirmou Martins, o professor precisa estar qualificado para a função do 

estimulo a pesquisa, para as novas tecnologias e metodologias de ensino a serem aplicadas em 

aula, onde não mais ele é o centro, mas sim o aluno, que agora é o coparticipante de sua 

própria formação.  

Mas como afirma ainda Martins (Idem p. 65) ao continuar seu pensamento: 

“Infelizmente, muitos professores consideram mais fácil, em sala de aula, dar o assunto todo 

pronto aos alunos do que estimulá-los a destrinchá-lo, a pensar e discutir sobre ele.”. Desta 

forma, o professor não está fazendo nada além de colar para os alunos o conteúdo que ele já 

outrora copiou de alguma fonte. 

Como resultado temos o imediatismo que conforme Martins (2007. p. 65) afirma: “A 

busca do imediatismo e do sensacional ocupa-os dia e noite, e eles não sabem conciliar o 

emocional com o racional, os sentimentos com as ideias.” E então: “Nesse contexto é que a 

educação vem se tornando uma tarefa desgastante e estressante para os professores e 

consequentemente pouco eficiente.”. Deste pouco eficiente podemos afirmar que é para 

ambos os lados, do educador ao educando, tendo como resultado que este docente nas 

palavras de Martins (2007. p. 66) ainda: 

 
 
 
Não procura nem acata soluções, por vezes simples, que podem levar a pôr um freio 
nesses desmandos dos alunos, motivando-os à curiosidade intelectual, à aquisição de 
conhecimentos pela prática de atividades interdisciplinares com as quais é possível 
manter seu interesse em descobrir conhecimentos novos, até dentro dos conteúdos 
curriculares. 
 
 
 

Deparamos aqui com a dificuldade que muitos docentes encontram em quebrar um 

paradigma, ou em aceitar seu erro, ou ainda mais, aceitar que vivemos em outros tempos.  

Afirmando a necessidade deste professor buscar uma visão quanto a seu papel como 

educador, segundo Abar e Barbosa (2008. p. 12) aquele professor que deseja adquirir alguma 

competência para o uso das novas tecnologias na escola e na educação em si, precisa então se 

abrir para uma nova visão do seu papel como docente, sendo necessário reencontrar o 

educador dentro de si e descobrir-se como um mediador do ensino, reconhecendo os novos 
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recursos como instrumentos de comunicação e representação do conhecimento os quais 

devem servir para facilitar a aprendizagem de seus alunos. 

Comentam ainda os autores para completar o pensamento que: 

 
 
 
Cada professor tem um estilo de conduzir as aulas, preparando um plano de ensino 
de acordo com as próprias ideias e concepções. O professor elabora as atividades 
baseando-se no que ele crê ou aceita ser adequado para as circunstâncias. As ideias 
vêm de sua experiência pessoal, de exemplos de outros professores ou de estudos de 
teorias de aprendizagem. (Idem. p. 75) 
 
 
 

Todavia, este professor sente-se ameaçado quando não aceita as mudanças, quando 

seus alunos passam a ter acesso às tecnologias de informações e a descobrirem quando um 

professor erra, ou passa uma informação equivocada. Desta forma, se o professor for apenas o 

sujeito ativo de uma relação estática ele estará recusando um novo modelo baseando na 

pesquisa, onde ele é o orientador da busca pelo conhecimento. Martins (2007. p. 83) define 

este novo ensinar dizendo que “Ensinar não é mais simplesmente trocar informações ou 

saberes, mas sim conduzir o aluno à descoberta, à construção de conhecimentos que o 

privilegiem na transformação do mundo em que vive.”. Ainda mais adiante complementando 

o pensamento (p. 84): “Os cursos de renovação pedagógica frequente possibilitam exercitar a 

didática do ‘aprender a aprender’ apoiado na devida teorização.”. Assim como a didática do 

aprender a aprender de Martins (2007) também a do aprender a ensinar de Bagno (1998) que 

tratamos anteriormente. 

Cox (2008. p. 74 e 75) comenta que: “segundo Fernanda Freire, do Núcleo de 

Informática Aplicada á Educação da Universidade Estadual de Campinas, no artigo ‘A 

implantação da informática no espaço escolar: questões emergentes ao longo do processo’.” E 

nos remete a atenção ao seguinte texto de Freire que Cox (Idem. p. 75) cita: 

 
 
 
O professor representa a base de todo o trabalho. Sem o seu envolvimento, pouco se 
pode realizar. É preciso estudar, ter iniciativa, e aprender-executar-refletir sobre o 
aprendido. Modificar o que for necessário. Exige-se, nesse processo, abertura, 
ousadia, colaboração e dedicação [...]. É ele quem orienta as investigações dos 
alunos, incentiva o modo como cada aluno constrói seu próprio conhecimento [...]. 
O professor envolve-se em um processo que mobiliza-o internamente: aprender uma 
coisa nova leva-o a instaurar um diálogo consigo mesmo. Aprender, atuar com os 
alunos, analisar sua ação pedagógica e modifica-la permite-lhe, com o passar do 
tempo, desenvolver uma metodologia de trabalho própria constantemente aberta a 
novas reformulação [Freire, 1998, p. 60]. 
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Então segundo as afirmações de Freire que Cox cita, este professor é quem incita o 

aluno a investigação, e reflete sobre sua metodologia de educação podendo melhora-la através 

de reformulações. Martins (2007. p. 84) reflete acerca dessas transformações: “O professor 

não deve se esquecer de que a educação moderna baseia-se em transformação do 

conhecimento do aluno, como fruto da criatividade, pela renovação e utilização de métodos 

voltados à descoberta, à procura.”. Continua o pensamento então com: 

 
 
 
Ele, sendo o formador principal nessa estratégia metodológica, torna-se a peça-
chave do processo na construção das condições propedêuticas adequadas do saber 
pensar, pesquisar, teorizar a prática, pelo seu domínio dos conteúdos, bem como 
pela adoção de atividades inovadoras que fará. [...] Mas, para atingir essa situação, o 
professor terá de colaborar e adaptar-se a novas sistemáticas educacionais, deixando 
de se considerar o "tradicional mestre sabe-tudo", o centro e a convergência das 
atenções, para se esquecer de si mesmo e tornar-se o guia, o facilitador da 
aprendizagem. [Idem. Ibidem] 
 
 

 
As afirmações acima são quase que redundante com tudo o que até aqui 

apresentamos. Torna-se o professor então o orientador do aluno, e não mais o único sujeito 

ativo em sala de aula, a qual passa a ser um laboratório de pesquisa, ou laboratório do 

aprender.  

Desta forma, o professor formador, que forma outros formadores, futuros 

professores, deverá orientar seu aluno ao saber pensar, e não mais colar-lhe conhecimentos ou 

informações para que ele copie-os em seu caderno, e por fim, em sua vida, sendo o resultado 

disto tudo um copiar e colar eterno. 

Há uma nova tarefa pedagógica ao professor, e ao formador, agora, diante desta nova 

realidade e necessidade de mudanças nas metodologias e práticas pedagógicas para com a 

educação. Guerra (2003) aponta-nos este caminho: 

 
 
 
A tarefa pedagógica, por sua especificidade, implica que num determinado período 
de tempo, num determinado espaço, um determinado grupo de sujeitos se debruce 
sobre um determinado objeto de conhecimento. A fim de que o objeto de 
conhecimento que o professor propõe torne-se objeto de conhecimento que o 
professor propõe torne-se objeto de conhecimento para o aluno, é necessário que o 
aluno, enquanto ser ativo que é, esteja mobilizado para isto, dirija sua atenção, seu 
pensar, seu sentir, seu fazer sobre o objeto de conhecimento. (GUERRA, 2003, p. 10 
e 11) 
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As práticas de pesquisa como ferramenta para a educação podem ser de grande 

auxílio para atingir o objetivo que o autor propõe.  

Colocar o aluno diante da necessidade de buscar aquele conhecimento, de vivenciar a 

pesquisa, interação e compartilhamento de saberes, o debate a cerca do assunto, faze-lo pensar 

sobre o assunto, tendo então a construção ativa do conhecimento. Prática diferente do padrão 

que é o saber exposto (colado) pelo professor e então “assimilado” (copiado) pelo aluno. 

O sucesso escolar de um aluno, entre inúmeros fatores da sua vontade, disposição e 

capacidade do professor e escola de fazer-lhe se interessar pela escola. 

 
 
 
Quem vive a realidade escolar sabe muito bem o quanto às situações sociais, 
culturais, religiosas e familiares interferem no sucesso ou fracasso de um aluno. Este 
universo social não é constituído apenas por influências externas da sociedade 
circundante para com o ambiente escolar. É principalmente, resultante de 
experiências vividas no cotidiano organizacional de uma instituição, em seu passado 
próximo e distante, na história de vida de cada componente, na relação direta 
professor e aluno. Tudo isso faz com que os procedimentos educativos, os oficiais e 
intencionais, se estruturem desta ou daquela maneira. (GUERRA, 2003, p. 13) 
 
 
 

Culpar o aluno pela sua indisciplina, esperar que a família lhe entregue boas 

maneiras, sendo que a família por seu lado espera o mesmo da escola, para por fim colocar a 

culpa do fracasso escolar no aluno é uma prática evasiva por ambos os lados. Cabe ao 

professor e a instituição escolar ou acadêmica orientar o aluno para que nele seja despertada a 

curiosidade inata do ser humano, a vontade de estar presente no ambiente de ensino, e por 

fim, tornar o aprender como atividade prazerosa ao mesmo. 

A formação acadêmica como uma atividade prazerosa poderá levar o ser humano a 

seu continuo aperfeiçoamento, sendo como Benetti (1995) no aponta, a formação do homem 

para o trabalho não pode ficar estagnada, pois o sujeito estará apto a ser ultrapassado pelas 

necessidades sociais e do trabalho, principalmente neste século XXI, diante da sociedade do 

conhecimento, ou da informação como anteriormente discutimos este tópico, Benetti (1995, p. 

31) afirma que:  

 
 
[...] não podemos mais pensar como se fazia antigamente, que bastava sair da escola 
com o diploma que, profissionalmente, estava resolvido o nosso problema. Agora 
quem não estudar continuamente vai, a médio prazo perder seu emprego ou ser 
colocado à margem do trabalho. E, infelizmente, precisamos de cada vez mais 
educação, porque a quantidade de avanços tecnológicos, hoje em dia é fantástica. 
Nada dura muito tempo. O conhecimento está se renovando muito rapidamente... 
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De fato, nós profissionais da educação vivenciamos esta realidade constantemente, e 

somos formadores assim como precisamos estar sempre sendo formados, e reformados. Sendo 

que nesta “reforma” do professor, temos que estar atualizado inclusive com as linguagens 

atuais aplicadas e as tecnologias de ensino conforme: 

 
 
 
Os educadores necessitam falar a linguagem contemporânea, estar inteirados das 
novas tecnologias de ensino para, assim, poder dinamizar suas aulas. É necessário 
que assumam o papel de grandes mediadores da busca do conhecimento e que as 
novas tecnologias sejam aplicadas com um embasamento pedagógico que estimule 
verdadeiramente a criatividade, a reflexão crítica e, por conseguinte, a cidadania 
responsável. (GUERRA, 2003, p. 20) 
 
 
 

Além de mediador e orientador, este novo papel do professor passa a ver o 

estimulador da reflexão crítica do aluno. De acordo com as palavras de Guerra (2003) este 

aluno crítico se tornará um cidadão responsável, pois não mais copiará e colará as práticas e 

ações dos seus semelhantes, dentre elas podemos citar os costumes, mas passará a ser um ser 

reflexo sobre suas ações. Poderíamos discorrer páginas e páginas sobre como essa reflexão no 

ser humano poderia contribuir com práticas sustentáveis ao meio ambiente, ou mesmo com a 

educação sexual de pais com filhos(as) evitando doenças venéreas e gravidez indesejadas, 

assim como sobre como ter respeito ao próximo e que a liberdade de cada um acaba quando 

começa a do próximo, assim por diante, mas este não é nossa discussão neste momento. 

Nossa discussão proposta e argumentação bibliográfica que aqui apresentamos vão 

ao encontro com a tendência renovadora. A escola passa a ser ativa, não temos mais o 

professor como centro do saber, e sim a necessidade da orientação do professor para com o 

aluno a fim de construir seu conhecimento de forma reflexiva, assim como colaborativa e 

compartilhada. 

Seguindo a questão da formação de professores Piaget (1984, p. 125) lança-nos a 

seguinte dúvida: "Como conceber uma totalidade que modifica os elementos pelos quais é 

formada sem entretanto utilizar nada mais que os materiais emprestados a esses mesmos 

elementos?", associamos esta pergunta de Piaget a Guerra (2003) que nos alerta sobre os 

professores, que em sua formação são apresentadas práticas do ensino de acordo com a 

tendência renovadora, todavia há uma contradição em relação ao que aprendem e ao que 

praticam: 
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Um dos principais problemas que se enfrenta na formação inicial ou permanente de 
professores é a contradição apresentada entre seus ideais de ensino e o seu 
desempenho em sala de aula. De um lado, na Universidade, discutindo teoricamente 
o ensino muitos professores apresentam um discurso aberto e receptivo às novas 
tendências educacionais, entretanto, nas escolas, em suas aulas, eles agem dogmática 
e repressivamente. Todas as teorias que serviram para o preparo das aulas, cujo 
objetivo principal deveria ser levar o seu aluno a pensar, a construir o próprio 
conhecimento, cai por terra quando ele transmite o conteúdo de forma impositiva, 
fechada, fazendo perguntas que se limitam a: ‘Vocês têm dúvidas?’ ‘Vocês estão 
entendendo?’. Antes que eles se deem conta estão ensinando da mesma forma como 
sempre haviam feito, adaptando os novos materiais ou métodos aos padrões 
tradicionais. (GUERRA, 2003, p. 76) 
 
 
 

Talvez esta prática tradicional aconteça por ser o caminho mais fácil, todavia será 

que isso é ensino? Não seria meramente cola para os alunos copiarem? Guerra (2003) ainda 

entende que o professor é um ser social, que é constituído e constituinte de seu meio. Este 

professor como pessoa sofre as ações de sua sociedade, então ele a constrói assim como é 

construído por ela, “a sociedade é feita por ele e ele é feito por ela; portanto, o professor é um 

construtor de cultura e de saberes e, ao mesmo tempo, é construído por eles.”. O indivíduo (ou 

sujeito) constitui o elemento e a sociedade, o todo.  

A formação é um processo personalizado, que varia de pessoa a pessoa, as 

velocidades do aprender, a capacidade de assimilação e/ou construção do conhecimento 

variam, implicam também em valores que são adquiridos no decorrer do processo. Desta 

forma o professor que se engaja num processo de formação: “deve encontrar seus próprios 

interesses, achar as respostas para os problemas advindos de sua prática. A formação 

pressupõe autonomia e escolhas responsáveis, pautadas numa ética.” (GUERRA, 2003, p. 90). 

Neste mesmo entendimento: 

 
 
 
Freire (1998) acena para a necessidade de o professor encarnar suas visões crítico-
transformadoras, isto é, para que ele as tenha em sua forma de ser na vida, 
incorporadas, e não apenas como instrumento de análise e julgamento da realidade e 
dos outros, a autocrítica fazendo-se necessidade para a crítica vir a ser uma real e 
efetiva possibilidade transformadora. (GUERRA, 2003, p. 90) 
 
 
 

Já Belloni (1999) afirma que é necessário uma formação inicial de educadores com e 

para o uso das tecnologias, assim como uma formação que seja para “ao longo da vida”. Essa 

postura exige mudanças emergentes no ensino superior com a formação de professores. 

Belloni (1999, p. 40) afirma que: “Parece estar ficando evidente, especialmente para os jovens 
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profissionais do ensino, as contradições existentes entre sua formação inicial, suas próprias 

experiências de ensino e as demandas geradas no contexto em que trabalham”. Ou seja, há 

uma prática em sua formação e outra em sua atuação. 

Ainda Belloni (1999, p. 40 e 41) aponta que a competência mais difícil de ser 

desenvolvida na formação dos educadores é a cultura técnica, tendo a necessidade de elaborar 

estratégias pedagógicas adequadas para integrar materiais em suportes tecnológicos mais 

sofisticados. A expressão usada para o crescimento e aprendizado pessoais é o domínio 

pessoal. Indivíduos com alto nível de domínio pessoal estão expandindo continuamente a 

capacidade de criar na vida os resultados que realmente procuram e da sua busca pelo 

aprendizado contínuo surge o espírito da organização que aprende. 

Silva (2003) aponta-nos uma preocupação com estas novas tecnologias e seu uso na 

formação e prática profissional de professores: 

 
 
 
A urgência em saber lidar com estas novas tecnologias não é apenas questão de 
modismo, elas facilitam e potencializa nosso acesso a informação. Temos a nossa 
disposição, através de um simples click, um universo diversificado de qualquer 
informação. Tudo ficou mais rápido e acontece de forma mais direta mais simples. 
Ela faz parte do nosso mundo, inclusive do espaço escolar. E, a educação não pode 
desprezar esta nova realidade. Estes novos recursos põem à disposição dos 
profissionais da educação múltiplas possibilidades para aquisições de novos 
conhecimentos através da informação disponibilizada na rede. Permitindo inclusive 
a interação com outras pessoas das mais variadas culturas, possibilitando o 
intercâmbio das diferentes formas de apreender a realidade.   
[...] é essencial que a educação formal não passe a ser uma barreira para as novas 
tecnologias, mas sim, adotá-las, de modo que possam ter  um impacto abrangente e 
positivo na formação escolar do aluno. Para tanto, o profissional da educação não 
pode estar desatualizado, muito menos ser um tecnófobo. Tem que saber tirar 
proveito destas tecnologias para potencializar, na sua prática pedagógica, a relação 
professor-aluno, dentro da tríade TECNOLOGIA-INFORMAÇÃO-EDUCAÇÃO, 
na sua atividade de profissional da educação. (SILVA, 2003, p. 11 e 12, grifos do 
autor) 
 
 
 

As tecnologias da informação, o acesso prático e rápido as informações, a bibliotecas 

online, aos acontecimentos quase que instantaneamente, devem ser ferramentas presentes na 

educação para a construção de conhecimentos.  

O saber é mutável, assim como as informações contidas na web que nos levam a 

construção do conhecimento.  
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Silva (2003, p. 32) também entende que o principal valor agregado, assim como a 

principal diferença, não está mais em quem tem uma grande quantidade de informações, mas 

em quem tem a capacidade de interpretá-las melhor e mais criativamente.  

 
 
 
[...] nós educadores devemos desenvolver competências não somente pedagógicas, 
mas também técnicas durante a nossa formação acadêmica e continuar num processo 
gradual e contínuo de aprendizagem durante a nossa prática profissional, para que 
possamos estabelecer relações que possibilitem um melhor aproveitamento das 
tecnologias, que irão refletir no nosso trabalho cotidiano de sala de aula com os 
alunos. Assim será possível ampliar e potencializar as múltiplas faces da ação de 
educar, para as mais variadas dimensões da vida. (SILVA, 2003, p. 39) 
 
 
 

Desta forma, o autor vem ao encontro com nossa distinção de informação e 

conhecimento. Ter informações não é ter conhecimentos, mas sim saber interpretar estas 

informações é chegar ao conhecimento. 

Assim como Martins, Kenski, Cox, Bagno, Demo, Veen e Vrakking, Tiffin e 

Rajasingham, e Saviani, abordam questões associadas ao raciocínio humano, sua percepção e 

a elaboração cognitiva.  

 
 
 
A ciência é produto mais do conhecimento racional do que da inteligência. Costuma 
ser definida como a expressão de alguma realidade ou fato elaborado pelo raciocínio 
na forma de conhecimento. [...] A percepção é a capacidade que tem nosso cérebro 
de combinar, de relacionar as impressões recebidas pelos sentidos com as muitas que 
já temos armazenadas na memória, de elaborá-las e reconhecê-las ou formar outras 
(criar), como acontece com os inventores, os poetas, os pintores. [...] Isso significa 
que quando vemos qualquer coisa, só a identificamos depois que ela é elaborada 
pela percepção no cérebro caso tenhamos nele algo que nos prove o que ela é. [...] 
Os conhecimentos, portanto, resultam das excitações provocadas por alguma coisa 
que percebemos ou sentimos sensorialmente e somente após ela ser elaborada pelos 
órgãos do sistema central a podemos identificar. (MARTINS. 2007. p. 17)  
 
 
 

Transcrevendo o final da citação de Martins acima, onde o mesmo coloca que os 

conhecimentos são resultados de excitações provocadas pela percepção ou sentimentos 

sensoriais, após a elaboração pelo nosso sistema nervoso central, faremos agora uma análise 

em contraponto com o aluno que copia e cola conhecimentos. 

Ao copiar e colar um conteúdo, seja ele da Internet ou de qualquer outra fonte, o ser 

humano pula estas etapas que transcrevemos, ou seja, não há excitações, percepção, ou 
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estimulo sensorial, salvo alguns casos específicos. Desta forma, entendemos que este 

conhecimento que não provocou certos estímulos sensoriais não ficará gravado nas sinapses 

humanas. Ou seja, o educando não estará aprendendo. 

A inteligência humana, seu grau de compreensão do mundo, e outros fatores, podem 

estar associados à capacidade de absorver estímulos que resultam em excitações para a mente. 

Da ausência destas premissas, a pedagogia do professor mestre detentor do saber, frente ao 

aluno mero sujeito passivo, pode estar negando certas provocações sensoriais ao mesmo, 

evitando que desperte sua curiosidade.  

Conforme Cox (2008. P. 70): “O trono do mestre detentor do saber, erigido sobre 

silêncio submisso dos discípulos, dá lugar ao orientador, também em aprendizado, disposto 

em meio ás vozes da troca entusiasmada de ideias dos grupos de trabalho em prazerosa 

atividade.”. 

Percebemos então que em lugar uma nova pedagogia pode trocar o copiar e colar 

pelo estímulo da pesquisa, do trabalho em grupo e da transformação da educação passiva 

numa proposta de ensino em grupo aliado ao prazer humano da descoberta e do 

conhecimento. 

 
 
 
[...] a construção do conhecimento, como acontece hoje em sala de aula, não 
acontece de maneira semelhante e constante para todos os alunos. Esta flexibilidade 
ainda não é norma dos sistemas de ensino baseado no computador. Por mais 
sofisticado que ele seja, por mais conhecimento sobre determinado domínio que ele 
possua, por melhor que ele seja capaz de modelar a capacidade do aprendiz, o 
computador ainda não é capaz de adequar a sua atuação de maneira que a 
intervenção no processo ensino-aprendizagem seja totalmente individualizada. 
(SILVA, 2003, p. 44) 
 
 
 

O ser humano curiosamente por natureza muitas vezes não fica satisfeito em apenas 

saber que algo é de uma forma pelo motivo x ou y, que tal fórmula matemática resolve tal 

questão, ou ainda, que tal regra da linguagem portuguesa se aplica em certo momento, ele vai 

além, quer saber os porquês destas regras, fórmulas ou motivos.  

Martins (2007. p. 20) demonstra historicamente que grandes cientistas de nossa 

história possuíam estas premissas: “Bacon, seguindo os ensinamentos de Aristóteles, afirmou 

que ‘conhecer verdadeiramente é conhecer pelas causas’, quer dizer, este é o caminho certo 

para chegar ao conhecimento.”. 
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Se considerarmos que a teoria sociocultural considera que o sujeito que aprende, 
aprende como um ser social, pela educação, então, este sujeito receberá modelos e 
suportes cognitivos que o ajudaram a adquirir determinados conhecimentos. 
Portanto, segundo está perspectiva o processo de ensino aprendizagem, utilizará um 
instrumento que desempenhará um papel fundamental: a linguagem. Esta apresenta 
então, duas funções, uma comunicativa e outra cognitiva. Comunicativa porque, 
através da linguagem quem ensina e quem aprende trocam entre si seus 
pensamentos. Cognitiva porque é o veículo pelo qual o sujeito internaliza os 
conceitos da sua cultura. Este modelo teórico é por demais importante na medida e 
que outorga um papel central aos aspectos sociais da aprendizagem [LACASA, 
1994]. (SILVA, 2003, p. 41) 
 
 
 

O educando ao receber uma questão, um problema ou uma pergunta e então a busca 

nas fontes de pesquisa rápida, para por fim copiar respostas, não desperta interesse nas causas 

e porquês.  

Os motivos para isto acontecer conforme tratamos anteriormente fazem com que 

cognitivamente ele não se interesse por estas questões, apenas copia e cola os resultados a fim 

de seguir adiante. Assim descreve Martins (2007. p. 20): 

 
 
 
Diante de fatos sem problemas, não há interesse em estudá-los, pois não se pensa em 
soluções, nem em descobrir nada de novo. É diante de dificuldades que mais se 
inventa e mais se produz ciência, pois há interesse em solucionar os problemas 
decorrentes delas. O oculto, o enigmático, o mistério sempre despertaram sua 
curiosidade e interrogações; sempre foram para ele motivo de investigação, de 
estudo, e consequentemente objeto ou fonte inesgotável de novos conhecimentos. 
 
 
 

Após este exposto de Martins nos perguntamos: Por que isto não está em evidência 

na universidade e na sala de aula? Por que ainda vemos as aulas ocorrerem como há cem anos 

nas universidades do século XXI? 

Cox (2008. p. 71) abre a discussão para uma nova escola: “No ambiente da escola 

repensada, o autoritarismo e tensão antes característicos da atmosfera da sala de aula cedem 

lugar ao companheirismo e á descontração, compondo clima favorável para a formação da 

interação professor-aluno e aluno-aluno.”. Ainda na mesma página Cox cita Mattos com as 

seguintes afirmações: 

 
 
Outro benefício que não era esperado, mas que ocorreu, foi uma certa 
horizontalização das relações professor-aluno; os professores também estavam 
iniciando nesta área e não tinham vergonha de admitir para o aluno que não sabiam 
muito. O aluno, então, descobria algo e vinha contar para o professor. Segundo os 
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professores, o computador parece favorecer essa horizontalização, no sentido de que 
o professor não fica na frente da sala, na lousa; ele anda entre as carteiras, e então o 
contato físico com o aluno é favorecido [Mattos, 1994. p. 15]. 
 
 
 

Todavia estas mudanças propostas por Cox para uma nova escola, e também 

podemos dizer para uma nova universidade geram resistências, o professor não entende por 

que o aluno, aquele que já denominamos Homo Zappiens, não consegue manter a 

concentração em suas aulas, não se interessa pelas mesmas, mas também este mesmo docente, 

não quer aceitar novas metodologias de ensino. Cox (2008. p. 74) comenta esta resistência 

comum ao ser humano: 

 
 
 
Diante de mudanças, a primeira palavra de ordem do ser humano é, em geral: 
resistência. Assim, é necessário esclarecer os agentes escolares quanto á viabilidade 
do repensar a escola exige para melhor atender aos requisitos da aliança 
sociedade/ciência/educação, tão presente e tão necessária na vida moderna. 
 
 
 

Adiante, ainda utilizando as palavras de Cox (2008. p. 75) comenta as palavras de 

Freire (2008. p, 114) sobre esta questão: “então, assim como o professor, o aluno deverá ser 

motivado a despojar-se da postura de mero ouvinte para assumir a participação ativa, 

questionadora, criativa e comprometida com o exercício de investigação e construção do 

conhecimento”.  

É neste entendimento de participação ativa, não sendo mais mero sujeito passivo da 

relação do ensino-aprendizado, que a proposta deste trabalho acredita ser possível evitar o 

copiar e colar discente, assim como a promoção da pesquisa na educação. 

Kenski (2010. p. 117 e 118) vem de encontro com nosso parecer aqui exposto com 

quem sabe uma proposta para resolução do copiar e colar discente: 

 
 
 
Transformações radicais na organização educacional e nas formas como se ensina e 
como se relaciona com o conhecimento são urgentemente necessárias para que se 
possa acompanhar o ritmo em que a sociedade ampla se encontra na atualidade. São 
necessárias a relativização e reorientação dos poderes das organizações e dos 
dirigentes educacionais. Proliferação de novas formas de organização de ensino, 
orientadas para uma relação crítica permanente, contínua e frutífera com o 
conhecimento e com a aprendizagem pessoal e coletiva, pode ser um dos muitos 
caminhos iniciais para a reestruturação necessária dos processos educacionais. 
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Já Guerra (2003, p. 10) nos trás uma luz de como podem ser vistas as práticas 

pedagógicas. Entende o autor que “a prática pedagógica é uma prática política, que poderá ser 

transformadora ou mantedora de estereótipos e preconceitos.” Também alerta o professor que 

“é preciso que o professor fique atento à sua conduta para que não carregue suas ações de 

autoritarismo, tanto na relação com os alunos, quanto nas propostas de atividades.”, sendo que 

o autoritarismo do professor detentor único do saber, de frente ao aluno, como uma “garrafa a 

encher” não caberá mais no modelo onde o aluno e professor passam a serem juntos sujeitos 

ativos, sendo o professor um orientador do aprendizado do aluno que agora será uma 

“lâmpada a iluminar”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Só há conhecimento quando as informações recebidas sobre o objeto forem 
associadas às armazenadas na memória e elaboradas pela percepção para assim 

adquirirem sentido. Logo se conclui que o conhecimento não está nas coisas, mas na 
mente de cada pessoa. (MARTINS. 2007, p. 98) 

 
 

 
Aprender não está mais restrito a aquilo que o professor sabe e/ou pode ensinar aos 

seus alunos. Hoje o Homo Zappiens busca uma quantidade absurda de informações 

diariamente, tanto pela Internet, quanto pela televisão, ou até mesmo em revistas e livros 

didáticos. Sua forma de procurar um conhecimento é baseada na relevância dos resultados 

para seu objeto e das palavras chave as quais ele pretende fazer a busca, ou seja, o mesmo 

script que um buscador online utiliza. 

Todavia deparar-se com o copiar o colar pode ser o reflexo da ausência da prática de 

pesquisa, aquela que pode nortear o aluno sobre como adquirir conhecimentos a partir de 

outrem, citando-os e formando por fim sua resposta a sua questão. Parece que voltamos ao 

nosso problema de pesquisa. Justamente, queremos enfatizar como o copiar e colar podem ser 

substituídos pelo ensino da pesquisa. 

Acreditamos que “transformar, alcançar, superar e superar, vencer...” significa acima 

de tudo aprender. Note que a autora fala em conexão de pessoas, com ou sem o auxílio da 

tecnologia. Ou seja, podemos ter uma sala de aula tradicional, sem computadores, Internet e 

outros aportes, todavia a conexão entre os sujeitos para uma mesma linha de raciocínio poderá 

leva-los ao vencimento da ignorância conjuntural, ultrapassando as barreiras tradicionais do 

ensino, ou denominado ensino, praticado pelos professores copistas. 

Somos mais que seres determinados pela sociedade atual, somos determinantes da 

futura, e levando em conta o resgate histórico acima proposto e dado a atual capacidade 

proporcionada pelos avanços da ciência, tecnologia, computação e Internet, podemos 

determinar qual será o futuro da educação de nosso País. 

Com todas estas possibilidades de mudar a escola e a universidade, se a fizermos, 

não mais teremos nossas salas de aula como há séculos ainda as são, mas agora teremos 

laboratórios de aprendizado, com professores orientadores, deixando de lado o aprender 

individual para a consciência e saber coletivo. 
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Aquilo que faz parte da vida dos alunos, quando pesquisado, torna-se mais prazeroso 

e significativo para sua vida. Assim como outra função do professor que passa a ser o 

orientador das pesquisas, agora é fazer o aluno acreditar em si mesmos, para que ele possa 

descobrir suas próprias habilidades e possibilidades tornando-se o sujeito ativo de sua própria 

formação. 

Agindo desta forma o professor orientador fará com que o aluno se sinta responsável, 

mobilizado, e buscará recursos para a aplicação de seus conhecimentos na resolução de seus 

problemas de vida e outros que vier a encontrar. 

Desta forma acreditamos que isso vá além. Não basta o aluno aprender a aprender, 

aprender fazendo e saber fazer, mas sim, e como consequência dessa proposta aqui estudada, 

o aluno passará a entender os porquês, e “pensará sobre o que fazer”. Deixa de ser mero 

repetidor de “aprendizados” adquiridos pela repetição, ou até mesmo pelo condicionamento 

humano.  

Buscar o aprendizado através da reflexão, da capacidade de lidar com a adversidade, 

com o estímulo a criação do novo, entre outros fatores que fujam do copiar e colar pode levar 

construção das competências citadas pelos autores acima referidos, veja que neste momento 

não estamos mais nos referindo aos alunos e sim aos professores. 

Cada aluno é uma pessoa diferente de outra, nenhum aluno é igual ao outro, assim 

como o aprendizado, tem diferentes ritmos, diferentes dificuldades, diferentes passos a serem 

seguidos, entre outros aspectos. Colocar vinte ou até 50 alunos em uma sala de aula e esperar 

que os mesmos aprendam na mesma velocidade, de preferencia quietos, calados, com a 

cabeça erguida ao professor, desde o colégio até a universidade, não nos parece um conceito 

de igualde no ensino aos desiguais. Não há como ter ensino igual sem considerar as 

desigualdades. Cada aluno tem suas potencialidades, suas estratégias para aprender, e assim 

como suas dificuldades. 

Como já dissemos antes, “bem vindo ao futuro”. Mesmo que a maneira que você 

ainda atue em sala de aula seja a mesma que um professor faria cem ou mais anos atrás, você 

precisa agora ser conhecedor destas ferramentas de auxílio ao ensino, as quais não são suas 

inimigas, mesmo que você ainda lute contra elas.  

Esta dissertação até aqui quis demonstrar uma problemática que ocorre nas 

universidades, sendo que esta aqui já comprovada não é praticada apenas pelos alunos, mas 

também pelos professores.  
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Além de demonstrar esta problemática, buscamos, assim como dos autores que foram 

nossa base bibliográfica e científica, enfatizar alguns pontos relevantes que ao nosso entender 

necessitam de mudanças na educação, nas formas como é regida uma sala de aula, a relação 

entre professores para com seus alunos, entre outras questões aqui debatidas. 

Em nossa introdução, no que tange ao problema de pesquisa apresentamos a seguinte 

questão: "O pesquisador pode levar o ser humano ao saber pensar e, consequentemente, a 

‘aprender a ensinar’, e seria isto que o professor precisa nesse momento da informática e 

Internet na educação escolar e universitária diante da problemática do copiar e colar?”. Assim 

então considerando as palavras de Silva (2003, p. 12 e 13) com referencia de que: “É 

necessário não apenas somar, mas integrar esses recursos e suas possibilidades 

potencializando e dinamizando as relações educativas.”, somado ao que já apresentamos nesta 

dissertação, lembramos que o uso do computador e da Internet em sala de aula são fontes de 

busca de conhecimentos e informações, facilitando o acesso a elas para que os alunos possam 

agora desenvolver suas práticas de pesquisa, reflexão e compartilhamento de saberes para 

formar então suas habilidades e saberes. 

Silva (2003, p. 81) afirma que o professor que possuí esta pretensão deve mudar 

profundamente sua postura em relação aos métodos de ensino, começando pelo planejamento 

do mesmo. Afirma ainda o autor que: “A Internet e as novas tecnologias são muito mais do 

que acessar e surfar nas páginas da web.”. 

Diferente da dita “pesquisa” realizada anteriormente, onde muitas vezes os alunos 

utilizavam-se do copiar e colar, e chegam até a entregar trabalhos idênticos ao dos colegas, 

culposa ou dolosamente, ou seja, dolosamente quando pegou o arquivo do colega, trocou o 

nome e entregou, e culposamente quando copiou e colou literalmente algum resultado de sua 

rápida pesquisa online, então, esta nova forma de pesquisar leva os alunos ao confronto e 

compartilhamento de seus resultados, articulando-os para então associar o conhecimento 

adquirido a sua vida. 

Todavia você deve estar se perguntando sobre os alunos e escolas que não possuem 

Internet. Estariam eles excluídos deste processo de ensino? Silva (2003) nos aponta outra 

possível realidade: 

 
 
 
Não se preocupe se a sua escola não tiver muitas conexões com a Internet. Elabore 
um projeto de Internet off-line, utilizando os recursos existentes na escola. Deste 
modo, qualquer material produzido em um editor de texto pode ser rapidamente 
enviado ou baixado. (SILVA, 2003, p. 84)  
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Com estas e outras citações que aqui utilizamos de Silva (2003) podemos concluir 

que esta metodologia pode muito bem ser utilizada no formato off-line, utilizando-se dos 

meios tradicionais de pesquisa como a biblioteca de sua escola, universidade ou cidade. 

Novamente voltando ao, que um dia poderemos considerar passado, aluno sujeito 

passivo da educação, voltamos a lembrar que a Internet é algo mutável, assim como a 

educação e o aprendizado devem ser: 

 
 
 
É muito importante, também, que fazer os alunos aprenderem passivamente sobre 
algo tão vivo e mutável como a Internet será improdutivo. Por que os alunos se 
contentariam com a aprendizagem passiva, quando poderiam aprender fazendo? Por 
isso nunca diga aos seus alunos os caminhos, mas mostre-lhes como encontrá-los. 
(SILVA, 2003, p. 84) 
 
 
 

Quando Silva (2003) coloca que os alunos, agora sujeitos ativos, podem aprender 

fazendo, o fazem compartilhando, discutindo e associando seu aprendizado com demais 

necessidades a sua vida e crescimento intelectual. 

Novamente aproximamos uma possível solução ao problema do copiar e colar na 

educação, tanto por parte discente como docente, ao ensino da pesquisa e a prática vivenciada 

do uso destas ferramentas de informática e Internet aliadas ao ensino. 

Sabemos que informação e conhecimento são variáveis distintas, muitas informações 

não são necessariamente melhor conhecimento, Moran (1998) coloca que “o conhecimento se 

torna produtivo se o integrarmos em uma visão ética pessoal, transformando-o em sabedoria, 

em saber pensar para agir melhor.”. 

Se apenas anexarmos a informática e a Internet, assim como qualquer outra 

tecnologia atual ou futura ao processo pedagógico, não será garantia de melhoria de sucesso 

na qualidade das aulas ministradas. “O professor tem que rever seus objetivos e renovar os 

seus métodos de trabalho a sua visão de formador, bem como a forma de ministrar as suas 

aulas.” (SILVA, 2003, p. 89). O mesmo autor afirma que não faz sentido admitir a tecnologia 

sem verificar sua relação com o homem e a sociedade, visto que ela não é neutra, e obedece a 

jogos de poderes e leis de mercado das sociedades onde está inserida. 

 
 
 
Portanto, só é competente quem sabe aprender. E, é o professor que deve orientar o 
aluno a buscar e selecionar a informação disponível na rede. Dessa forma a 
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habilidade estará relacionada ao fazer, que significa utilizar os conceitos e as 
competências adquiridas. E, as atitudes em saber transformar o ser para melhor 
conviver.  
(...) o produto final, deve possibilitar que o aluno se sinta motivado para estudar e 
descobrir soluções. Pois, a utilização destas novas tecnologias, não deve ser apenas 
para um momento lúdico, mas sim, serem capazes de potencializar e dinamizar a 
prática docente em sala de aula. Utilizar ferramentas novas, com inúmeras 
possibilidades requer uma nova postura do professor. (SILVA, 2003, p. 90 e 91) 
 
 
 

Esta última citação corrobora com nossas palavras dispostas na introdução, 

principalmente quando argumentamos que buscamos na educação “a orientação para a 

pesquisa, conduzindo o educando a busca pelo conhecimento com fundamentação e 

capacidade para a produção de respostas próprias e não mais coladas de algum local onde a 

copiou”. Desta forma firmamos que o produto final citado por Silva (2003) é o mesmo que 

nosso desejo como possível solução ao copiar e colar. 

Dentre toda nossa explanação anterior, demos enfoques ao copiar e colar como sendo 

uma problemática que tem origem na ausência ou limitada aprendizagem e ensino da pesquisa 

durante a vida escolar e acadêmica, desta forma, enfatizamos que no futuro “o papel do 

professor passa a ser o de orientador do processo e facilitador de novas experiências dos 

alunos.” (MARTINS, 2007, p. 72) regendo uma nova forma de possibilidades do ensinar. 

Martins (2007) entende que “a integração das linguagens verbal, sonora, icônica, 

corporal ou outra qualquer muito contribui para que conteúdos curriculares sejam mais 

facilmente assimilados pelos alunos.” (p. 55), ou seja, o uso de recursos como aulas fora do 

quadro negro, onde os alunos entram em contato com a natureza, com o mundo ao seu redor, 

com o dia a dia das profissões, com a linha de montagem de uma fábrica, ao observar um 

pedreiro em como ele constrói uma casa, a utilização da Internet, de vídeos, de animações em 

três dimensões para entender o funcionamento de uma máquina ou do corpo humano, entre 

inúmeros exemplos que poderíamos citar, é a integração destas linguagens para uma educação 

melhor. 

A curiosidade humana resulta em pesquisa, em vontade de conhecer mais, na 

vontade de vencer desafios, e no ensino, a prática da mesma não pode ser suprimida para o 

mero copiar e colar. 

 
 
 
É sempre bom mostrar aos estudantes que toda pesquisa tem início numa ideia, a 
qual desperta curiosidade e interesse pelo objeto a ser investigado, que por sua vez 
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leva à observação e ao trabalho constante, até atingir o prazer da descoberta ou a 
invenção dos resultados. (MARTINS, 2007, p. 59) 
 
 
 

Comprovar estes resultados do prazer da descoberta não é difícil, basta observar as 

crianças com pouca idade que ao descobrir algo novo, seu mundo se ilumina e abrem um 

sorriso irradiante. 

 
 
 
Pesquisar não significa somente descobrir, nem juntar informações sobre o tema, 
mas estar motivado a observar e envolvido na procura de conhecimentos novos a 
partir do método indutivo de trabalho. Trata-se de transformar informações em 
saber, seguindo um roteiro que oriente o processo de descoberta por meio de 
questionamento e hipóteses, caracterizando o estudo como ‘investigação científica’, 
na qual o aluno pode exercitar sua criatividade e sua iniciativa. (MARTINS, 2007, p. 
60) 
 
 
 

Ou seja, este pesquisar apontado pelo autor é muito diferente do que muitas vezes é 

chamado de pesquisa na educação escolar e universitária que tem como frutos muitas vezes 

não a uma pesquisa, mas a prática do copiar e colar. 

 
 
 
A solução para a problemática do ensino-aprendizagem poderá vir no momento em 
que o professor passar a tratar o aluno como um agente ativo que aprende a 
descobrir pesquisando, e a incentivá-lo a interessar-se por tudo que o cerca, a criar 
seu próprio caminho e a ser participante e interessado em descobrir tudo que 
concorre para a construção de seus conhecimentos.  (MARTINS, 2007, p. 64) 
 
 
 

O aluno passa a ser o sujeito ativo de seu aprendizado, o professor torna-se o 

orientador, o aprendizado não é mais um caminho já mapeado por uma cartilha nas mãos do 

professor, mas um caminho a ser trilhado, descoberto e conduzido pelo próprio aluno. 

Martins (2007) continua sua exposição apontando que grande parte destas mudanças 

cabe à vontade dos professores: 

 
 
 
Professores que procurem fazer a escola aproximar a teoria da práxis e preocupar-se 
com a vida, a origem, a cultura popular, o meio ambiente, as experiências 
vivenciadas pelos alunos, fazendo disso tudo o ponto de partida de práticas úteis ao 
aprendizado.  
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Professores que deixem de lado as teorias e as ideias conservadoras e tradicionais e 
se transformem em multiplicadores e mestres capazes de reconhecer que eles e os 
alunos não estão no mesmo nível de conhecimento e que o ponto de partida do 
ensino não deve ser o que eles sabem, mas o que os alunos sabem empiricamente e 
sobre isso construir novos conhecimentos.  
Portanto, o que se quer é um processo renovado de ensinar partindo sempre do 
questionamento, do ‘porquê’, como guia da descoberta de novos caminhos que 
representem uma nova atividade docente, a metodologia investigativa. (MARTINS, 
2007, p. 85) 
 
 
 

Novamente deparamos com afirmações que apontam a curiosidade humana e a 

vontade de descobrir como o caminho para uma nova metodologia do ensino, uma 

metodologia que tem por prática a investigação e a construção de respostas. 

A associação da prática cotidiana do aluno a ciência e ao saber empírico, para por 

fim fazer o caminho inverso, demonstrando teorias aplicadas a prática, associado a construção 

de conhecimentos através das informações coletadas pelos alunos, associando ao 

compartilhamento e discussão de pontos de vista em sala de aula poderá ser o ponto 

determinante na extinção da prática do copiar e colar.  

Nesta quebra de paradigmas que o aluno torna-se orientado e o professor orientador, 

ambos são pesquisadores, estão colocados em paridade. O conhecimento assim como o 

professo de pesquisa é oriundo do questionamento. O saber reflete as respostas encontradas 

ou construídas como resultado. 

 
 
 
Acredita-se que o antigo e muito questionado sistema de ‘transmissão de saberes de 
maneira unilateral’, ou seja, de uma cabeça para outra, deverá ceder lugar a um outro 
processo de ensino-aprendizagem renovado, mais dinâmico e objetivo, promovendo 
a construção do conhecimento pela parceria, desafio, reflexão e interação criativa. 
(MARTINS, 2007, p. 165) 
 
 
 

Vivemos um novo tempo, estamos nos deparando com o Homo Zappiens e com a 

necessidade e uma mudança metodológica no ensino. Já comentamos que o ensino parece ter 

ficado estagnado no tempo em relação ao avanço científico de quase todas as outras áreas. 

Porque ainda uma sala de aula hoje é como há décadas ou séculos? Precisamos mudar as 

metodologias, como forma de alcançar um ensino e um mudo melhor. 

Ensinam-se inúmeras matérias a força ao aluno, todavia o mesmo acredita desde já 

que nunca as irá usar em sua vida prática. Ensina-se o seno e o cosseno, mas qual é a função 
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de saber este tipo de função matemática? Porque o professor não conta a história da 

navegação, como fora introduzido o quadrante e o sextante para que os grandes navegadores 

pudessem se localizar. Instrumentos que são usados até hoje na navegação, sendo substituídos 

apenas pela navegação GPS47, que, todavia pode falhar, pois depende de máquinas, mas o 

quadrante e o sextante não falharão, sua orientação é baseada nas estrelas. Mesmo que o aluno 

nunca venha a ser um navegador e use estas funções matemáticas, sua curiosidade em 

entender o funcionamento de certas tecnologias e equipamentos tornará o aprender uma 

atividade que desperta sua curiosidade inata. 

Do condicionamento humano ao conectivismo de Siemens. Note que Veen e 

Vrakking (2009) apresentaram esta proposta do conectivismo em 2006 quando apresentaram 

sua obra sobre o Homo Zappiens, entendendo então que esta nova “espécie” utiliza-se deste 

conceito em sua educação, mesmo que não formal, ou seja, aquela que acontece fora dos 

ambientes escolares. 

A visão do conectivismo ultrapassa a metodologia do saber linear, ela propõe que os 

conhecimentos estão conectados, inter-relacionados. Não muito diferente das propostas 

interdisciplinares onde uma disciplina completa a outra, e todas estão interligadas. O saber 

matemático se aplica a todas as áreas, assim como a linguagem é fundamental a todo 

aprendizado. 

Note que agora não é mais aquele conhecimento “inquestionável” retirado da cartilha 

do professor, de algum livro ou enciclopédia da biblioteca ou de um sítio virtual que formará 

o resultado final da pesquisa, que tinha como resultado o copiar e colar. Agora temos o 

compartilhamento de grupo, a análise de resultados de cada um, e por fim a construção de um 

resultado final, criado pelos alunos com base em suas pesquisas, e não mais colado de uma 

cópia. 

Como resultado desta prática: 

 
 
 
[...] as respostas exigem que o aluno tome decisões ou produza novas informações, 
isto é, não se trata de uma simples compilação de dados em que comumente os 
alunos usam os recursos "copiar/colar" (copy/paste, Ctrl+C/Ctrl+V) para copiar uma 
resposta pronta, que não foi produzida por ele mesmo. (ABAR e BARBOSA, 2008, 
p. 59) 
 
 
 

                                                 
47 GPS: Sistema de Posição Global orientado por triangulação entre cinco ou mais satélites. 
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Ou seja, podermos estar chegando a uma possível “superação do problema” com esta 

nova metodologia proposta por todos estes autores que aqui buscamos associar com nosso 

entendimento. 

O ser humano agora buscará a: “capacidade de fazer oportunidade, fazer-se 

oportunidade e refazer permanentemente que o ser humano, possivelmente, usará e abusará, 

para atravessar o momento atual - de transições.” (COX, 2008, p. 21). Entende ainda a Cox 

(2008, p. 21 e 22) que neste momento de transições, devido a mudanças necessárias a 

educação, novas tecnologias, entre outros, ocorre que uma forma do ser humano vencer a 

transitoriedade do momento em que vive é se redescobrir como artífice do meio, e aproveitar 

o que o natural e o artificial (as novas tecnologias) tem a oferecer para o bem, assim como os 

homens das cavernas fizeram ao se defrontarem com a honestidade do entorno natural por ele 

então modificado. Sendo que por fim eles caminharam para a organização da sociedade, para 

a suposta domesticação da natureza e posteriormente para a atualidade que nos surpreende, 

cada vez mais.  

 
 
 
A escola a ser construída não deve ser um espaço único, mas fundamental na 
preparação do ser para a vida, na relação consigo mesmo, com a natureza e com a 
sociedade; deve ser espaço de formação e vivência da cidadania, considerando 
cidadania a capacidade humana de interagir com os elementos do entorno de forma 
ativa, de despertar da condição de usufrutuário manobrado e descobrir-se artífice do 
meio em que vivemos, de perceber-se capaz de conquistar o bem-estar almejado. 
(COX, 2008, p. 60 e 61) 
 
 
 

Completamos o pensamento de Cox (2008) sobre a pesquisa e/ou projetos de 

pesquisa como importante instrumento de vivência e cidadania partindo do proposto que cita 

Castells em sua obra Fim do Milênio:  

 
 
 
Se as pessoas forem esclarecidas, atuantes e se comunicarem em todo o mundo; se 
as empresas assumirem sua responsabilidade social; se os meios de comunicação se 
tornarem os mensageiros e não as mensagens; se os atores políticos reagirem contra 
a descrença e restaurarem a fé na democracia; se a cultura for reconstruída a partir 
da experiência; se a humanidade sentir solidariedade da espécie em todo o globo; se 
consolidarmos a solidariedade, vivendo em harmonia com a natureza; se partirmos 
para a exploração de nosso ser interior, tendo feito as pazes com nós mesmos. Se 
tudo isso for possibilitado por nossa decisão bem informada, consciente e 
compartilhada enquanto ainda há tempo, então, talvez, finalmente possamos ser 
capazes de viver, amar e ser amados. (CASTELLS, 1999b, p. 437) 
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Quase como uma mensagem de profecia ou de desejo onde o autor propõe um novo 

momento, orientado pela educação a um novo milênio. Este novo milênio éonde deparamos 

com o Homo Zappiens o qual utiliza-se das tecnologias, aprende melhor de acordo com o que 

aqui propomos, do que com as tradicionais maneiras de ensino. 

Seabra (1994, p. 33) em sua obra de 1994, início da década em que a informática 

começou a ser introduzida na educação, então o autor já se percebia a existência do Homo 

Zappiens ao falar sobre a experiência de uso de um programa de avaliação, afirma: “(...) Um 

aluno adorou outro tipo de software, mais perto da simulação (...). Ele podia ver aquilo, podia 

chamar o colega para olhar.” Ou seja, o aluno queria poder compartilhar com os colegas. 

Continua o autor: “houve uma interação entre todos, e eles também gostaram da postura do 

professor, do tratamento individualizado, de fazer comentários etc. Isto foi o principal.” 

(SEABRA, 1994. p.33) Voltamos à premissa do aprender juntos, fazer juntos, pois, mesmo 

que cada aluno tenha sua velocidade de aprendizado diferente, entre outros pontos, a 

aprendizagem colaborativa é uma dinâmica que pode levar o grupo ao sucesso junto, tenho o 

sucesso individual baseado no sucesso coletivo. 
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