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APRESENTAÇÃO

sem a ambição de esgotar a temática, mas com o 
intuito de suprir parte da lacuna ainda existente nos es-
tudos sobre a relação entre educação e tecnologia, este 
livro apresenta uma dúzia de escritos com reflexões pe-
culiares às transformações mais recentes decorrentes do 
fazer pedagógico imerso num contexto cibercultural. Há 
certos aspectos decorrentes da emergência das tecnolo-
gias de informação e comunicação que já não podem ser 
ignorados nas reflexões sobre o ensino-aprendizagem 
e muito menos nas práticas pedagógicas contemporâ - 
neas. Esse tem sido um dos grandes desafios desta última 
virada de século: agregar valor ao ensino-aprendizagem 
pela incorporação de possibilidades tecnológicas emer-
gentes. É nesse sentido que este livro se propõe a buscar 
um caminho especial: evidenciar o valor que pode ser 
acrescentado na formação do cidadão destes tempos por 
meio dos estudos sobre educação e tecnologias digitais.

Em outras palavras, este livro trata de alguns aspec-
tos elementares do ensino-aprendizagem na atualidade 
sob diferentes perspectivas e com enfoques diversos. 
Para dar maior unidade ao trabalho, organizamos os 
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textos em três partes: Parte I – Tecnologias emergentes e 
educação; Parte II – Tecnologias e professores: entre con-
cepções e fazeres; e Parte III – As dimensões do possível: 
tópicos para se pensar e trabalhar com tecnologias. no 
conjunto, essas partes agrupam textos sobre: mudanças 
de mentalidade da instituição e dos docentes para in-
corporar criticamente certas inovações e possibilidades 
tecnopedagógicas; transição das sociedades ágrafas para 
grafocêntricas e seus desdobramentos quando incorpo-
ram as tecnologias de informação e comunicação; letra-
mento digital e seus reflexos sobre o desenvolvimento 
cognitivo e a inclusão social; funções do discurso peda-
gógico e do discurso tecnológico; relação do currículo 
escolar com as redes sociais; docência na era digital e 
formação de professores para o uso das tecnologias de 
informação e comunicação; práticas sociais de leitura na 
internet; lazer e jogos digitais na aprendizagem; disposi-
tivos robóticos na educação (robótica pedagógica); víde-
os e animação cinematográfica como recursos educati-
vos; riquezas e cuidados pedagógicos no uso de metáfo-
ras videográficas; e ambientes de ensino-aprendizagem 
contemporâneos.

Espero que este livro encontre caminho no âmbito 
educacional por diversos ângulos, tanto na perspecti-
va de educadores, estudantes, gestores e pesquisadores 
quanto na dos demais interessados na discussão instala-
da na interseção entre educação e tecnologias. 

Fica, então, aos leitores, um convite à reflexão e à 
leitura!!!

Daniel Mill


