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RESUMO 

Nesse trabalho, serão discutidos tópicos centrais de uma pesquisa maior que estuda os 

limites da relação entre tecnologia e educação. Primeiramente, será apresentada uma 

breve definição do termo “novas tecnologias”, a partir de uma perspectiva histórica com 

respaldo na nova concepção de história proposta pelos Annales, que apresenta a defesa 

por uma análise problemática desta, além de uma nova consideração sobre o tempo. Em 

seguida, será apresentada a necessária distinção entre informação e conhecimento e sua 

relação com a educação / aprendizado, encaminhando-se a discussão para a importância 

da escola e do professor como contribuintes para a formação de cidadãos críticos e 

reflexivos e apresentando, complementarmente, a História das Ciências como possível 

ferramenta para se alcançar esse objetivo. 

Palavras-chave: Tecnologia e Educação, Informação e Conhecimento, Professor e 

Escola, Formação Crítica e Reflexiva 

 

On the limits of new technologies in education: a reflection 

 

ABSTRACT 

In this paper, we will discuss central topics of a larger research that studies the limits of 

the relationship between technology and education. First, a brief definition of the term 

"new technologies" will be presented from a historical perspective based on the new 

conception of history proposed by the Annales, which presents the defense for a 

problematic analysis of it, as well as a new consideration of time. Next, the necessary 

distinction between information and knowledge and their relationship with education / 

learning will be presented, with a discussion about the importance of the school and the 

teacher as contributors to the formation of critical and reflective citizens and presenting, 

in addition, the History of Science as a possible tool to achieve this goal. 
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 INTRODUÇÃO 

O mundo e a sociedade sempre estiveram em permanente processo de 

transformação. Hoje, no entanto, a rapidez dessas mudanças é multiplicada, devido ao 

avanço das tecnologias (Baccega, 1998). E, como não poderia ser diferente, as novas 

tecnologias estão também no ambiente escolar – mesmo que não necessariamente na 

forma de aparelhos sofisticados, mas na cultura dos alunos que nela estão, 

independentemente do nível socioeconômico a que pertencem. Diante desse panorama, 

há quem diga que a escola acabou; que o professor foi substituído pelo computador, 

pelo vídeo e pela televisão (Baccega, 1996). 

Contrariando essa perspectiva, no entanto, um estudo realizado em 2012 pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a respeito da 

relação entre estudantes, computadores e aprendizado levanta dúvidas sobre a eficácia 

do uso da tecnologia na escola. A pesquisa revela que os estudantes que usam 

computador frequentemente durante as aulas apresentam resultados1 piores de 

aprendizado do que aqueles que fazem uso moderado do mesmo (OECD, 2015).  

A pesquisa aponta, ainda, que países que fizeram alto investimento em 

tecnologia não têm registrado melhora perceptível no desempenho dos alunos nos 

exames de leitura, matemática ou ciências do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA2); na verdade, em alguns desses países, houve até declínio do 

desempenho, em outros, estagnação. Já alunos dos sistemas educacionais mais bem 

avaliados do mundo, como os de Singapura e da Coreia do Sul, passam menos de dez 

minutos por dia mexendo em um computador na escola e tiram as melhores notas em 

matemática, leitura e ciências (OECD, 2015). 

Este, porém, é um dos poucos trabalhos que discutem os possíveis limites da 

relação entre tecnologia e educação para o aprendizado, sendo que a maioria das 

publicações acerca dessa temática tem enfatizado os aspectos positivos da relação. 

Assim, justifica-se a importância desse estudo, que é parte de uma pesquisa de mestrado 

em andamento, intitulada Tecnologia e educação: limites dessa relação e importância 

do professor e da escola como espaço de reflexão nesse contexto, a qual pretende 

avaliar quais são os limites da contribuição das novas tecnologias para o ensino-
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aprendizagem, buscando-se, também, corroborar a importância do professor e da escola 

nessa nova realidade, voltando-se especialmente para o ensino de Ciências, sob a 

perspectiva da história da Ciência como contribuinte para a formação de cidadãos 

críticos e reflexivos frente às informações às quais os estudantes têm acesso 

diariamente. 

Assim, nesse trabalho, serão discutidos os conceitos ou aspectos centrais dessa 

pesquisa, a partir de revisão bibliográfica, sendo este, portanto, um trabalho teórico. 

Primeiramente, será apresentada uma breve definição do termo “novas tecnologias” ou 

“tecnologias digitais”, a partir de uma perspectiva histórica com respaldo na nova 

concepção de história proposta pelos Annales, que apresenta a defesa por uma análise 

problemática desta, além de uma nova consideração sobre o tempo. Em seguida, será 

apresentada a necessária distinção entre informação e conhecimento e sua relação com a 

educação/aprendizado, encaminhando-se a discussão para a importância da escola e do 

professor como contribuintes para a formação de cidadãos críticos e reflexivos e 

apresentando, complementarmente, a História das Ciências como possível ferramenta 

para se alcançar esse objetivo. 

 

DEFINIÇÃO E HISTORICIDADE DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Definindo-se o termo “tecnologia” a partir da perspectiva de Simondon (1969 

apud Kenski, 1998), ela é considerada como um recurso que ganha outras finalidades 

que garantem a sobrevivência e uma melhor qualidade de vida. Tem a sua origem, 

portanto, ainda na pré-história, quando o homem passou a se utilizar de galhos, pedras e 

ossos como ferramentas; o homem pré-histórico estava, então, produzindo tecnologias. 

Assim, embora sejam um recurso geralmente associado aos tempos atuais, as 

tecnologias existem desde a pré-história, passando, na verdade, por transformações e 

ganhando novas características ao longo do tempo, de acordo com as necessidades e 

possibilidades das sociedades de cada época; possuem, portanto, historicidade (imagem 

1). 
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Imagem 1. Historicidade das tecnologias. 

Existem tecnologias velhas – como a escrita –, ou novas – como os aparelhos 

eletrônicos –, podendo estas últimas ser chamadas de tecnologias eletrônicas ou digitais 

(Kenski, 1998). Porém, mesmo as novas tecnologias não são um fenômeno atual, já que 

têm a sua origem em tecnologias anteriores. De acordo com Baccega (1996), o que 

compõe a nova realidade são os avanços tecnológicos – não a tecnologia em si –, sendo 

que há sempre uma reconfiguração da conquista feita anteriormente, nunca o seu 

desaparecimento, citando como exemplos a fotografia, o cinema, a televisão, o 

computador. 

Para melhor compreender as características dessas novas tecnologias, foco desse 

estudo, podemos partir do entendimento da categorização do conhecimento segundo 

Lévy (1993 apud Kenski, 1998), que o divide em três formas: a oral, a escrita e a digital. 

O autor apresenta que, embora essas formas de apreensão do conhecimento tenham se 

originado em épocas diferentes, elas coexistem na sociedade atual, sendo que a forma 

escrita é a que prevalece em nossas culturas letradas, mas com a linguagem oral ainda 

predominando em todas as formas comunicativas vivenciais; e, em meio a elas, e 

utilizando-se de ambas, tem-se o estilo digital de apreensão de conhecimentos, recente 

em relação às demais, mas com veloz proliferação, que surge no contexto das novas 

tecnologias eletrônicas de comunicação e informação, as quais são orientadas para 

diferentes finalidades e possuindo diversos graus de complexidade. 

Assim, a linguagem digital não exclui os modelos anteriores de aquisição e 

utilização dos conhecimentos ou se opõe a eles, mas caracteriza-se por sua mixagem, 

com ampliação de suas possibilidades, representando um modo revolucionário na 

maneira humana de pensar e de compreender (Kenski, 1998). 

A discussão apresentada a respeito do entendimento das tecnologias está em 

consonância com a concepção de história introduzida pelo movimento conhecido como 

história nova, cujos pensadores passaram a questionar a ideia de história como mera 

descrição de acontecimentos passados, propondo a problematização dos mesmos, ou 

seja, considerando toda a conjuntura envolvida em determinado acontecimento para a 

sua compreensão – como é o caso das novas tecnologias, que não devem ser 

compreendidas isoladamente como um fenômeno atual, mas como parte de um processo 

–, bem como incluindo uma importante necessidade de se problematizar não apenas o 
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tempo passado, mas também o tempo presente, refletindo sobre a relatividade deste – 

também característica marcante das novas tecnologias –, conforme discutido a seguir. 

 

 

A HISTÓRIA NOVA E SUA RELAÇÃO COM AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

A ideia de história como uma ciência do passado e descritiva é reavaliada a 

partir da história nova, que, surgindo a partir de 1930, trouxe como uma de suas 

principais inovações a defesa por uma análise problemática da história, juntamente com 

uma nova consideração sobre o tempo. Tem sua tradição na revista Annales, escrita por 

historiadores influentes da época, como Marc Bloch, um de seus fundadores, e Jacques 

Le Goff, participante da 3ª geração da revista, ambos citados neste trabalho. 

Tratando da problematização da história, os Annales, ao “recusarem a história 

superficial e simplista que se detém na superfície dos acontecimentos e investe tudo 

num fator” (Le Goff, 1990, p.31), querem,  

[...] colocar os problemas da história: ‘proporcionar uma História não 

automática, mas problemática’. E mais do que nunca, os problemas de uma 

história para o tempo presente, para nos permitir viver e compreender ‘num 

mundo de estado de instabilidade definitiva’ (Le Goff, 1990, p.33-34). 

 

Ainda sobre a importância de se problematizar a história do tempo presente,  

A história nova tem o dever de responder a pelo menos algumas das grandes 

interrogações da nossa época. (...) Sempre coube à história desempenhar um 

grande papel social, no mais amplo sentido; e em nossa época, [...] esse papel 

é mais do que nunca necessário... (Le Goff, 1990, p. 51). 

 

Percebe-se, assim, como a problematização da história proposta pelos Annales se 

relaciona diretamente à sua também nova ideia de reconsideração do tempo: pois, ao 

defenderem ser dever da história responder as indagações de sua época, desempenhando 

um papel social, logo, o estudo do presente também se torna objeto da história.  

 Com relação a essa reconsideração do tempo proposta pela história nova, Bloch 

(2002, p.52) afirma: “Diz-se algumas vezes: ‘A história é a ciência do passado. ’ É [no 

meu modo de ver] falar errado. ” Mesmo porque, a concepção de tempo é relativa, 

conforme reflete o mesmo autor: 

O que é, com efeito, o presente? No infinito da duração, um ponto minúsculo 

e que foge incessantemente; um instante que mal nasce morre. Mal falei, mal 

agi e minhas palavras e meus atos naufragam no reino de Memória. (...) 

Condenada a uma eterna transfiguração, uma pretensa ciência do presente se 

metamorfosearia, a cada momento de seu ser, em ciência do passado (Bloch, 

2002, p.60). 
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 Assim, na concepção de Bloch, a afirmação de que “a história é a ciência do 

passado” é duplamente incoerente: tanto por considerar a importância do presente para a 

história – Le Goof (1990) ressalta que Marc Bloch era fascinado pelo presente (assim 

como seu contemporâneo Lucien Febvre), e que concebia como uma audácia necessária 

estender o domínio da história até o conhecimento do presente –, como pela relatividade 

do termo “passado” – na citação, subentende-se passado como algo distante do 

momento atual, porém Bloch chama a atenção para a efemeridade do presente, que logo 

se transforma em passado. 

 É nesse sentido que se apresenta o tema desse estudo: como um problema do 

tempo presente. O problema que se mostra, ou seja, o que se questiona, são os limites 

do uso das tecnologias digitais na escola para a aprendizagem, tema de relevância por 

tratar de um fenômeno atual, de rápida evolução e pouco discutido até então. 

O fato de o avanço das tecnologias ser um fenômeno de rápida evolução também 

condiz com o pensamento de Bloch a respeito da efemeridade do tempo presente; essa é 

justamente uma das principais características das tecnologias atuais, ou seja, a rapidez 

com que evoluem e logo são superadas por outras mais modernas, multiplicando 

também a velocidade das mudanças em geral que ocorrem no mundo e nas sociedades. 

Assim, uma tecnologia do momento presente logo se torna uma tecnologia do passado, 

carregando com ela a história do seu tempo. 

Por isso é tão importante o estudo desse tema, buscando-se avaliar as limitações 

do uso das tecnologias digitais para o aprendizado, uma vez que, dada a rapidez desse 

fenômeno, seus efeitos na educação, na qual está presente, também são rápidos, e se não 

se estudarem no momento presente as suas possíveis consequências, não será mais 

possível agir no sentido de prevenir possíveis impactos negativos, pois estes já terão se 

manifestado, tornando-se parte do passado. 

 

INFORMAÇÃO X CONHECIMENTO 

 

Além de serem características relacionadas ao modo como evoluem as novas 

tecnologias, essa velocidade e efemeridade também se refletem diretamente na 

aprendizagem, na medida em que, nesse novo modo de apreensão do conhecimento, há, 

conforme Kenski (1998), “velocidade para aprender, mas também para esquecer”, pois a 

tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e sequencial das imagens e textos 



nº16 
maio-out  

2017 

 

7 

escritos; sua temporalidade e espacialidade, expressa em imagens e textos nas telas, 

estão diretamente relacionadas ao momento de sua apresentação. A linguagem digital 

apresenta como características, portanto, a descontinuidade e instantaneidade (Kenski, 

1998). 

No mesmo sentido, Ramonet (1999 apud Cachapuz et al, 2004, p.369), afirma 

que essa instantaneidade pode ser prejudicial à apreensão de conhecimentos na medida 

em que “os media ao sacrificar à ideologia do direto e do instantâneo, reduzem o tempo 

de análise e de reflexão”.  

Essa análise e reflexão são indispensáveis para a transformação de informação 

em conhecimento. Há que se ponderar, portanto, a distinção entre ambos, que, muitas 

vezes, são tomados como sinônimos. 

A informação é fragmentada, parcial; é a parte escolhida para ser divulgada, para 

ser conhecida, valendo pelo todo. O conhecimento, ao contrário, baseia-se na inter-

relação e não na fragmentação; implica crítica (Baccega, 1998). Complementarmente, 

Cachapuz et al (2004) apresentam a distinção entre informação (= “ver”) – como algo 

que é cada vez mais oferecido, dada a democratização do seu acesso – e conhecimento 

(= “compreender”) – este sendo algo pessoal e socialmente construído. A informação, 

nessa concepção, portanto, é senão uma condição necessária do conhecimento (imagem 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2. Informação versus conhecimento. 

 

Cachapuz et al (2004) complementam, ainda, que o fato de esta diferença não ser 
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clara para muitos alunos faz com que estes criem falsas expectativas sobre a aparente 

facilidade da sua própria aprendizagem, iludindo-se ao acreditar que “a construção do 

(seu) conhecimento é tão fácil como aceder, hoje em dia, à informação por meio do 

simples pressionar de uma tecla” (Cachapuz, 2004, p. 369), conforme representado na 

imagem 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3. Aparente facilidade da aprendizagem na era digital. 

 

O conhecimento é um processo que prevê a construção de uma visão que totalize 

os fatos, inter-relacionando todas as esferas da sociedade, percebendo que o que está 

acontecendo em cada uma delas é resultado da dinâmica que faz com que todas 

interajam, dentro das possibilidades daquela formação social, naquele momento 

histórico; inclui a capacidade de elaborações novas, possibilitando que não sejamos 

meros reprodutores (Baccega, 1998). 

Dentre os principais aspectos considerados positivos por pesquisadores que 

defendem a inserção das tecnologias na Educação, estão: o fato de estas permitirem o 

acesso à informação e à sua produção, serem um excelente meio de comunicação à 

distância, uma ferramenta para o trabalho colaborativo e promoverem formas de 

interação social (Ponte, 2002 apud Caetano, 2015); permitirem ganhar tempo nas tarefas 

rotineiras; ter a formação à distância com participação em trabalhos e experiências 

conjuntas em escala nacional e internacional; interagir de forma diferenciada entre 

professor e alunos; realizar pesquisa online dirigida; comunicar por e-mail (Paiva, 2002 

apud Caetano, 2015).  

Percebe-se, assim, que a maioria das justificativas favoráveis à aplicação das 
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novas tecnologias na Educação está relacionada ao fato de estas facilitarem a 

comunicação à distância e o acesso à informação; porém, conforme explanação acima, 

adquirir informações é diferente de adquirir conhecimentos, sendo este um processo 

mais elaborado, que exige interações diversas. Além disso, foram apresentados 

argumentos de que a instantaneidade, característica das novas tecnologias, é 

desfavorável à ocorrência desse processo, por reduzirem o tempo de análise e reflexão.  

Assim, é preciso que se saiba, primeiro, escolher o que se quer ver, ouvir e ler; 

depois, que se saiba interpretar esses produtos, inter-relacionando-os entre si e 

relacionando-os com o que acontece ao nosso redor; por último, que essa inter-relação 

seja resultado da consolidação de objetivos que reflitam a nossa cultura e a construção 

de um mundo mais humano. Para que isso ocorra, portanto, é fundamental garantir um 

espaço de reflexão; espaço este que é, e continuará sendo, a escola, sendo que a 

coordenação do processo estará sempre nas mãos do professor (Baccega, 1996). 

 

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR E DA ESCOLA 

O pensamento de Baccega citado acima representa exatamente aquele defendido 

nesse estudo, que considera a preponderância do papel do professor como mediador no 

processo educativo, além da importância das relações sociais para a construção de 

conhecimentos e para uma formação no mais amplo sentido. Há vários outros autores 

cujos pensamentos a respeito da importância da escola e do professor nessa nova 

realidade permeada pelas tecnologias digitais vão ao mesmo encontro. 

Um exemplo é Incontri (1996), que, ao discutir as necessidades da Educação 

atual e a contribuição e os limites da multimídia nesse contexto, afirma que, ao 

considerarmos aquele que deve ser o aspecto central da educação – proporcionar o 

desenvolvimento global do indivíduo, isto é, ajudá-lo a desabrochar intelectual, moral, 

estética, psíquica e fisicamente –, nota-se como um instrumento como o computador 

deve ser apenas um elemento de um processo pedagógico muito mais profundo, em que 

o papel preponderante cabe ao educador. Destaca que a relação afetiva deste com o 

educando, seu equilíbrio psicológico, sua postura ética e existencial, tudo isso tem papel 

decisivo no crescimento harmonioso do indivíduo. 

Incontri (1996) ainda afirma a importância do professor ao citar concepções do 

educador suíço Pestalozzi (1746- 1827), discípulo de Rousseau. Este educador, a quem 

a autora atribui o mérito principal de afirmar e analisar a base afetiva da Educação, 
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teorizou e demonstrou que é a partir do elo afetivo, criado entre educador e educando, 

que se desenvolve um processo pedagógico eficaz. Logo, ao encontro do que defende 

Baccega (1996), as mudanças proporcionadas pela tecnologia, na verdade, consolidam a 

instituição escolar, exigindo desta que se dedique, cada vez mais, ao seu objetivo maior 

de formar cidadãos críticos, e sobrelevam o papel do professor. 

Consideramos, pois, a aprendizagem como um processo social e culturalmente 

mediado, perspectiva que valoriza a vida social na classe, com interações variadas, bem 

como o papel do professor como mediador na construção do conhecimento dos alunos, 

sendo este o produto do processo de ensino-aprendizagem. Compreende-se, portanto, a 

inter-relação entre ensino e aprendizagem, em que o aprendizado dos alunos está 

relacionado com os processos de ensino em que estão conectados, considerando-se a 

importância da integração entre o cognitivo o afetivo como requisitos psicológicos e 

pedagógicos essenciais. 

De acordo com Souza (2000 apud Flôr, 2005), há estudos sobre a leitura em 

aulas de ciências que enfatizam que apenas a qualidade dos textos não assegura a 

aprendizagem, havendo outros elementos envolvidos no ato de ler. E esses elementos 

passam pela interação com outros indivíduos, o que acontece na escola. 

Por fim, conforme Kenski (1998), espaço social por excelência, a sala de aula 

pode assumir para si a perspectiva de interação com o conhecimento e com os atores do 

ato educativo, assumindo também a função de ser o principal lugar em que se 

desenvolva a inteligência coletiva, como é defendida por Lévy (1994 apud Kenski, 

1998). Nessa nova sala de aula, segundo a autora, deve acontecer um processo de 

reequilíbrio permanente a partir das trocas intensas realizadas com o exterior, que lhe 

traz a cada momento mais informação. A escola, portanto, deve se colocar como ponto 

de recepção e de troca com as demais instituições culturais, garantindo a convivência 

integrada com os outros espaços sociais e as mais recentes tecnologias, no sentido de 

promover a educação em um sentido amplo. 

O professor, nessa nova escola, tem o papel fundamental como mediador dessa 

troca. Nesse contexto, ele deve se posicionar não mais como o detentor do monopólio 

do saber, mas como um parceiro, que encaminhe e oriente o aluno diante das múltiplas 

possibilidades e formas de se alcançar o conhecimento e de se relacionar com ele 

(Kenski, 1998), conforme imagem 4. 
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Imagem 4. Reconfiguração do papel do professor na era da informação. 

Assim, uma das maneiras que se apresenta para se alcançar esse objetivo, ou 

seja, o de proporcionar que o aluno adquira conhecimento, ao conseguir analisar as 

informações que recebe constantemente, e torne-se, assim, um cidadão mais crítico e 

reflexivo, é pelo viés da História das Ciências no ensino de Ciências. 

Segundo Freire Jr (2002 apud Flôr, 2005), na escola, um espaço integrador que 

deve proporcionar ao aluno a oportunidade de contato com ideias e perspectivas 

intelectuais diversas, é possível encontrar o ponto de equilíbrio entre história e ciência, 

para que possam contribuir com a educação. 

Mortimer (1999 apud Flôr, 2005), considerando também o processo de 

construção de conceitos como resultado da interação social, mostrou, em seu trabalho, 

que o uso da história como ferramenta de aprendizagem levou a uma aprendizagem 

mais significativa, a uma maior socialização dos alunos e, ainda, a um maior 

engajamento nas atividades elaboradas. 

 

HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS NO ENSINO: POSSIBILIDADE PARA UMA 

FORMAÇÃO CRÍTICA E REFLEXIVA 

 

Sugestões da associação da História das Ciências com a Educação começaram a 

surgir no período pós-Segunda Guerra, como uma possibilidade de reflexão sobre as 

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Desde então, muitos foram os trabalhos 

e abordagens curriculares desenvolvidos no sentido de refletir e propor o seu uso nas 

salas de aula, seja no nível Superior, seja no nível Básico de ensino, sendo que os 
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diversos papéis que ela pode desempenhar nestes contextos já foram apresentados e 

sistematizados por diversos autores (Gandolfi e Figueirôa, 2014). 

As maneiras como a História das Ciências pode promover o desenvolvimento de 

habilidades de análise, interpretação e crítica no estudante estão relacionadas ao fato de 

ela fornecer a este a oportunidade de perceber a ciência como construção humana, que 

tem sua história e depende da época e sociedade na qual se desenvolve (Gandolfi e 

Figueirôa, 2014; Flôr, 2005).  

Alvim e Zanotello (2014) defendem que a contemplação de abordagens culturais 

e históricas no ensino de ciências contribuem para uma formação reflexiva e cidadã ao 

propiciarem que os estudantes adquiram noções sobre o que as ciências produzem, 

como se desenvolvem historicamente e como se relacionam no mundo contemporâneo 

com as esferas social, econômica e política. 

No mesmo sentido, Trindade (2008) defende que a História das Ciências pode 

transformar as aulas de ciências em mais desafiadoras e reflexivas, possibilitando, dessa 

maneira, o desenvolvimento do pensamento crítico, por mostrar a Ciência como uma 

forma de compreender o mundo com fortes vínculos temporais e sociais, em busca por 

respostas para as necessidades de sua época e não algo como verdade absoluta; que o 

fazer ciência é um processo longo e não está baseado em descobertas, não é obra de 

gênios, não é um saber revelado, mas que o pensamento científico se modifica com o 

tempo, evidenciando que as teorias científicas não são definitivas e irrevogáveis; 

desmistificando, assim, o método científico, fornecendo ao estudante os subsídios 

necessários para que ele tenha uma melhor compreensão do fazer ciência. 

Diversas são as possibilidades para se trabalhar a História das Ciências em sala 

de aula no sentido de promover a construção do espírito crítico, sendo algumas delas a 

leitura de documentos originais dos cientistas e biografias, que permitem o confronto 

entre diferentes propostas dos cientistas (Cachapuz et al, 2004), bem como o trabalho 

com diferentes gêneros textuais em relação aos livros didáticos, como textos de 

divulgação científica, jornalísticos, históricos, filosóficos, literários e documentos 

históricos, promovendo-se reflexões acerca da conjuntura cultural de produção dos 

mesmos (Alvim e Zanotello, 2014). Assim,  

[...] a História da Ciência mergulha nos novos objetos históricos: história dos 

instrumentos, análises das práticas científicas, tecnologias literárias, história 

das organizações e escolhas técnico-científicas, focando o debate entre as 

diferentes ideias existentes no mesmo período (Trindade, 2008, p.04). 
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Concordamos, portanto, com a afirmação de Trindade (2008, p.05), de que “a 

responsabilidade maior no educar com o ensino de ciências é procurar que nossos 

alunos, com a educação que lhes proporcionamos, transformem-se em seres humanos 

mais críticos”, especialmente voltando-se para o tema abordado nesse estudo, que 

indica, mais do que nunca, a necessidade do desenvolvimento desse senso crítico e 

reflexivo por nossos alunos, para que saibam analisar as informações que recebem 

diariamente – e não apenas recebê-las, em um processo passivo, movidos pela 

instantaneidade, característica das novas tecnologias – fazendo, assim, escolhas sadias 

para a sua vida e para a sociedade em que vivem, inclusive no tocante ao uso das 

tecnologias (imagem 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5. Importância da necessidade da formação de cidadãos críticos e reflexivos.  

 

 

Defendemos também a posição, assim como diversos autores, alguns dos quais 

citados neste trabalho, de que um meio de propiciar essa formação crítica e reflexiva no 

ensino de ciências é pelo viés da História das Ciências, por seu potencial 

problematizador, ao permitir questionar a visão do fazer científico que é apresentada por 

diversos meios. De acordo com Abrantes (2002, p.87):  

 

Acredito que a principal função da História da Ciência no ensino de ciências 

nos diversos níveis seja a de desenvolver um senso crítico com respeito às 

imagens de ciência (e de natureza) que prevalecem em dado momento 

histórico e que são veiculadas pela imprensa, pelos professores e pelos 

manuais utilizados no ensino. 

 

 Encerramos com uma citação de Trindade (2008, p.06):  

A História da Ciência possibilita a construção e uma compreensão dinâmica 

da nossa vivência, da convivência harmônica com o mundo da informação, 

do entendimento histórico da vida científica, social, produtiva da civilização, 

ou seja, é um aprendizado com aspectos práticos e críticos de uma 

participação no romance da cultura científica, ingrediente primordial da saga 
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da humanidade. É fundamental para ressaltar o papel da Ciência como parte 

da cultura humana acumulada ao longo dos séculos, cultura essa que deve 

sempre preocupar a educação científica efetivamente emancipadora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesse trabalho, buscou-se apresentar e discutir os principais aspectos envolvidos 

no tocante às limitações das novas tecnologias para o ensino-aprendizagem, tema de 

uma pesquisa maior ainda em fase de execução, evidenciando-se as relações entre eles. 

 Primeiramente, procurou-se definir o termo “tecnologias”, especialmente as 

“novas tecnologias”, estas, foco deste estudo, considerando-se a sua historicidade, 

tecendo relações com as novas concepções de tempo e história propostas pelos 

pensadores da história nova. Nesse sentido, apresentou-se a relevância dessa pesquisa 

por ter como objeto de estudo um fenômeno ao mesmo tempo atual e efêmero. Em 

seguida, apresentou-se a distinção entre informação e conhecimento, que motiva e 

fomenta a discussão subsequente a respeito da importância do professor como mediador 

no processo de construção de conhecimento e da escola como espaço de reflexão e de 

interações sociais, estas também necessárias, não apenas para a aquisição de 

conhecimentos, como também para uma formação global do indivíduo como pessoa e 

cidadão, sendo esta a visão sobre educação defendida pelos autores desse estudo. Por 

fim, apresenta-se a História das Ciências, a partir de estudos que evidenciam a sua 

eficácia como uma possível ferramenta a ser utilizada no ensino de ciências para que se 

alcance a educação crítica reflexiva pretendida. 
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