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Palavras-chave: Educação – Arte - Novas Tecnologias  
 
Resumo: 
 
As pesquisas em desenvolvimento integram o grupo de pesquisa “Mídias 
Digitais e Aprendizagem”. Os estudos em questão buscam compreender a 
dinâmica do processo educativo em uma escola pública, bem como integram 
ações que proporcionam aos professores da escola a aquisição de conceitos 
e ferramentas comunicacionais que possam contribuir para a sua prática em 
sala de aula. Converge para o aprimoramento dos estudos, o 
desenvolvimento de um produto visual que trata da convergência entre 
educação e novas tecnologias. 
 
Introdução 
 
Vivemos hoje uma cultura de convergência, uma verdadeira revolução 
causada pela internet e as novas tecnologias, possibilitam que qualquer 
informação esteja disponibilizada em qualquer parte do mundo de forma 
muito rápida, deixando muitos educadores em crise com o seu papel no 
processo educacional. O conflito cultural entre as gerações, intituladas 
nativos digitais e imigrantes digitais, tem sido preocupante e acabam por 
comprometer as metodologias de ensino atual. Os métodos existentes foram 
projetados para uma geração mais passiva, onde a centralidade das 
informações estavam no educador, mesmo afirmado por muitos que isso era 
coisa do passado. Atualmente os fluxos de conteúdos por meio das múltiplas 
plataformas de informação permitem um processo migratório dos estudantes 
para o mundo virtual, dando-os uma autonomia e por consequencia 
promovendo uma cultura autodidata e um protagonismo em sua formação. 
Diante dessa realidade surge à necessidade de conscientizar e contribuir 
com os professores em favor do seu papel nesse novo momento histórico. 
Observa-se o crescente poder do estudante, os quais deixam, por um lado 
de ser cada vez mais de ser tão depende do professor, e este muitos muitas 
vezes se veem perdidos em meio a incertezas do futuro da educação. Mais 
do que dar suporte aos professores sobre as novas tecnologias, precisamos 
realizar uma inculturação capaz de contribuir para uma migração para este 
novo mundo, para depois capacita-los e atualizá-los. Marc Prensky chama 



essa era de “homo sapiens digital”.  Os fatores elencados geram temores 
aos professores em razão de uma possível extinção de sua função e ser 
substituído pela sabedoria digital. De fato precisa-se dar passos largos 
rumos a conscientização e revisão das metodologias adotadas para que o 
professor possa se encontrar dentro dessa nova dinâmica, com 
competências conceituais e técnicas, inclusive deixando de fato de ser o   
“centralizador” do conhecimento, para atuar como mediador as quais 
permitem promover a participação ativa e complexa dos alunos. Assim, as 
pesquisas e o produto em processo de desenvolvimento, visam contribuir 
como material de apoio ao professor nas atividades pedagógicas de forma a 
dar sentido ao seu papel na educação integradas as novas tecnologias de 
informação e comunicação.  
 
 
Objetivos 
 
Geral: 
 
Colaborar com a educação, através da pesquisa cientifica.  

 

Específicos:  
 
Analisar o conhecimento dos professor sobre Tecnologia. 

Desenvolver um vídeo documentário. 

Aplicar o projeto em um grupo de professores e alunos. 

 
Materiais e métodos  
 

O projeto encontra-se em desenvolvimento com alunos e professores do 
ensino médio de uma escola pública de Londrina – PR. 

Para a efetivação das atividades as quais visam compreender e conhecer 
as dinâmicas educativas, torna-se necessários a participação efetiva no 
Grupo de Pesquisa “Mídias Digitais e Aprendizagem”, bem como o contato 
com professores e alunos do colégio e realização de pesquisas de campo. 

Depois de acompanhar alguns professores do ensino médio, a segunda 
fase da pesquisa foi à sala de aula e o contato pessoal com a realidade 
palpável dos desafios da educação.  

Os encontros  com os professores tornam-se possíveis além das 
reflexões, as aproximações com os meios digitais, inclusive as descobertas 
e apropriação de softwares gratuitos e acessível. 

As atividades são realizadas em laboratório de informática e salas de 
aula e colégio, sempre considerando a diversidade e promovendo a 



apropriação de uma cultura integrada as mídias digitais que possam ir ao 
encontro das suas realidades, como também das possibilidades em 
desbravarem juntos uma nova forma de educar e aprender. 

 
Desenvolvimento 

 
 Além da participação em grupo de pesquisa cientifica, temos dado 
apoio a professores da rede pública, através do Projeto UNOPAR-BARÃO, e 
também aplicando conteúdos tecnológicos em uma escola pública, para 
aluno do Ensino Médio.  

 
 

Resultados e Discussão 
 
A Arte sempre foi ao longo da história um caminho de convergência, um 
sinal de mudanças e inovação, hoje aliada às novas tecnologias, certamente 
poderá mais uma vez contribuir para com o processo educacional. 
No decorrer do projeto observamos que os professores tinham se 
encantados com as novas possibilidades de ferramentas para o ensino, 
devido a aproximação e apropriação. A cada encontro percebemos que os 
professores estão mais abertos para repensar suas metodologias, bem 
como introduzir as ferramentas de comunicação e informação como sua 
aliada na sala de aula.  
Percebemos também que os alunos estão culturalmente mais imbuídos da 
usabilidade dos softwares, mas são superficiais na aquisição dos conteúdos, 
ou seja, possuem muita informação, porém limitam-se em transformá-las em 
conhecimento. 
Portanto, torna-se necessário não somente o uso de ferramentas de 
comunicação e informação na sala de aula, mas acima de tudo, exigem-se 
mudanças profundas nas metodologias adotadas pelo professor. Atualmente 
se requer um professor com perfil mediador de processos de aprendizagem, 
capaz de conduzir o aluno para uma aprendizagem significativa e autonoma 
no sentido de encorajá-lo a dar passos mais consistentes e expansivos.  
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