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Brasil - líder em mídias digitais no mundo 

102,3 milhões de 
brasileiros online  (54% da 

população) 
68% acessam com banda 

larga (13% acesso discado) 
53% já acessaram Internet 
67% usam para educação 

Redes  

sociais  

• 87% dos internautas usam 

• Messenger- 41,7 milhões de usuários  

• 85% dos brasileiros maiores de 15 anos 
visitaram alguma rede social 

• 90% dos usuários de Orkut do mundo 

• 2o país em usuários de Skype 

• 55% já publicaram algum conteúdo na 
rede 

• 1º país com versão local do Second Life (3º 
em usuários) 

• 1º (dividindo com a Holanda) acesso ao 
Twitter (durante as eleições ficou em 
primeiro lugar isolado 

 

TV: 98% domicílios 

Televisões a cabo: 16,4% 
dos domicílios 

Rádio: 86% domicílios 

Telefones celulares: 263 
milhões (133%) - 35% com 

Internet 

Fixos:  62 milhões 

Brasil - líder em mídias digitais no mundo 



O tráfego em 
sites de Redes 

Sociais 
aumentou 

51% em 2010 

 

Facebook 
aumentou 

sua audiência 
em 192% em 

relação a 
2010.   

Ultrapassou o 
Orkut em 
dez/2011 

Twitter.com 
alcançou 

23%. 
Aumentou 

86% em um 
ano 

A visitação à 
categoria dos 
Blogs cresceu 

48% (29 
milhões) 

99% das 
pessoas que 
acessam a 
internet 
visita, ao 

menos uma 
vez por mês 

Redes e Mídias Sociais no Brasil 

Fonte: Comitê Gestor de Internet no Brasil, 2010 
http://www.cetic.br/tic/2010/index.htm 

http://www.cetic.br/tic/2010/index.htm


57% já utilizaram um 
computador. 29% das 
crianças de 5 a 9 anos 
já utilizou a Internet  

Proporção de usuários de 
Internet:  de 5 anos 14% e 
de 9 anos 33% 

Proporção de 
usuários de 
Internet:  de 5 
anos 14% e de 9 
anos 33% 

29% das que já 
usaram a Internet 
participam de 
redes sociais 
como Orkut e 
Facebook 

20% das crianças 
que já usaram 
computador 
afirmam ter 
aprendido 
sozinhas 

O uso das Tecnologias de Comunicação  
e Informação entre crianças de 5 a 9 

Fonte: Comitê Gestor de Internet no Brasil, 2010 

Garotinha pensa que revista é ipad quebrado 
http://www.youtube.com/watch?v=1aC56WKv6_0 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1aC56WKv6_0


Nova geração de alunos 
• Novas habilidades cognitivas – Nativos Digitais 
• Aprendem a usar tecnologia por tentativa e erro 
• Criados num ambiente multimídia. São multitarefa 
• Aprendem discutindo, experimentando, sendo 

desafiados 
 

Novo ambiente de trabalho 

• Aprendizado voltado para resolução de 
problemas no mundo real 

 

Só transmitir a 
informação não é 

suficiente 

O que  há de novo? 



*Marc Prensky, 2005 



Como são as aulas no ppt? 



O impacto da revolução digital sobre a pedagogia 

 
 

John Amos Comenius 

 (1592-1670) 

“ 

 
 
 
 
 

“É necessário desenvolver 
um método de ensino em 
que os professores 
lecionem menos, para que 
os alunos possam 
aprender mais.” 
 
 
 



Como INOVAR na 
Educação? 



Introduzir computador na Educação resolve o 
problema? 

As pessoas 
aprendem de 

maneiras 
diferentes  

Estilos de 
aprendizagem 

diferentes 

As pessoas 
aprendem em 

ritmos 
diferentes 



Novo ambiente de Ensino/Aprendizagem 

O aprendizado depende de motivação, 
interação e contextualização 

Prioridades: 

• Investimento em infraestrutura 

• Capacitação/treinamento do corpo docente 

• Repensar o conteúdo dos cursos/currículos 

• Repensar experiências de aprendizagem 

“Nada pode ser mais ineficaz do que investir para 
aprimorar a ineficiência de um processo 
inadequado”      Peter Drucker 



Matrículas em Cursos de Graduação 
Evolução do Número de Matrículas de Graduação no Brasil – 2001-2010 

Fonte: MEC/Inep (2011) 

  No. instituições  No. matrículas  
2009 128 528.320 
2010 198 2.261.921 
2011 181 3.589.373 
2012 252 5.772.466 

Fonte: Censo Ead.br (2013) 



 Reflexão  

“O que faz qualquer curso bom ou 
ruim é consequência de quão bem 

é estruturado, acessado e 
conduzido, e não se os estudantes 

estão face a face ou a distância" 

Fonte: Moore e Kearsley, 1996  



Como as recentes 
mudanças 

tecnológicas criam 
oportunidades para 

a inovação no 
processo de ensino 
e aprendizagem? 

We All Want to Be Young  
http://vimeo.com/16641689 

http://vimeo.com/16641689


Colaboração 

Compartilhamento 

Mobilidade 

Abertura 
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Plataforma Itunes U 

www.itunes.com 



Khan Academy 

http://www.khanacademy.org/ 

http://www.khanacademy.org/


OCW – MIT Open Courseware 

http://ocw.mit.edu/ Mais de 2.100 cursos on-line gratuitos 
Já foi usado por mais de 125 milhões de pessoas no mundo 

http://ocw.mit.edu/


Disciplina para 130.000 alunos online: https://www.ai-class.com 

 MOOC - Massive Open Online Courses 

A maioria dos MOOCs são livres e não 
oferecem créditos, mas os alunos podem 
receber um certificado de conclusão 

Harvard - "Conceitos sobre o 
Herói Grego Antigo", do professor 
Gregory Nagy - 27 mil alunos 
matriculados 

https://www.ai-class.com/
https://www.ai-class.com/
https://www.ai-class.com/
https://www.ai-class.com/
https://www.ai-class.com/


Parceria firmada entre Harvard e o MIT - oferta cursos on-line 
gratuitos 

Os cursos serão certificados, e a plataforma também será 
usada para pesquisa 

A ideia não é substituir a educação presencial, mas 
complementar 

EdXonline.org 



Coursera 

https://www.coursera.org/ 

3.198.338 estudantes 

335 cursos 

62 universidades 

Início em Setembro de 
2012 

https://www.coursera.org/


Udacity 

https://www.udacity.com/ 

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/


Portal USP 

http://www.eaulas.usp.br/portal/home 

http://www.eaulas.usp.br/portal/home


Veduca 

http://veduca.com.br/ 

http://veduca.com.br/
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Quando eu te dou,  
não fico sem. 





Novo ambiente de Ensino/aprendizagem 

O aprendizado depende de motivação, interação e 
contextualização 

Prioridades: 

• Investimento em infra-estrutura 

• Capacitação/treinamento do corpo docente 

• Repensar o conteúdo dos cursos 

• Repensar experiências de aprendizagem 

“Nada pode ser mais ineficaz do que investir para 
aprimorar a ineficiência de um processo inadequado” 

Peter Drucker 

 



Top 100 Tools for Learning 2013 

Fonte: http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 



Qualquer 
recurso 

digital que 
possa ser 

reutilizado 
com fins 

educacionais 

Incluem-se: filmes, 
simulações, textos 
pequenos, módulos 
inteiros, avaliações, 
figuras, cursos inteiros 
...  

Objetos de Aprendizagem (LO) 

Conteúdo on-line de Auto-estudo: 
• Apresentar conceitos teóricos 

• Propiciar oportunidades para auto-avaliação 



 RIVED http://rived.mec.gov.br/ 

 LABVIRT http://www.labvirtq.fe.usp.br/indice.asp 

 PROATIVA http://www.proativa.vdl.ufc.br/ 

 MERLOT http://www.merlot.org 

 UNIVERSIA http://biblioteca.universia.net/  

 Ponto de Encontro MEC http://mecsrv70.mec.gov.br/pontodeencontro/ 

 Dia-a-Dia Educação: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br  

 Domínio Público: www.dominiopublico.gov.br 

 CESTA: http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/cestaconsulta.html 

 LORDEC: http://education.uoit.ca/lordec/collections.html 

 LABVIRT: www.labvirt.futuro.usp.br/ 

 Universidade Federal do Paraná: (http://www.cesec.ufpr.br/etools/oe3/) 

 OER Commons: http://www.oercommons.org. 

 Canarie: http://www.canarie.ca/en/home 

 Xerte: http://www.nottingham.ac.uk/~cczjrt/Editor/ 

 Portal do Professor: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 

 

Repositórios de Objetos de Aprendizagem 

Conhecendo o Universo: 
http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/universo/universo.html 
 

http://rived.mec.gov.br/
http://rived.mec.gov.br/
http://www.labvirtq.fe.usp.br/indice.asp
http://www.proativa.vdl.ufc.br/
http://www.merlot.org/
http://mecsrv70.mec.gov.br/pontodeencontro/
http://mecsrv70.mec.gov.br/pontodeencontro/
http://mecsrv70.mec.gov.br/pontodeencontro/
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/cestaconsulta.html
http://education.uoit.ca/lordec/collections.html
http://www.labvirt.futuro.usp.br/
http://www.cesec.ufpr.br/etools/oe3/
http://www.oercommons.org/
http://www.canarie.ca/en/home
http://www.canarie.ca/en/home
http://www.canarie.ca/en/home
http://www.nottingham.ac.uk/~cczjrt/Editor/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html


 facebook 
Criando Grupos 



Quatro tipos de edublogs: 

• colaborativos de classe 

• blogs de classe 

• blogs de investigação e 

• blogs de estudantes ou de professores 

Existem 3 tipos de blogs administrados pelo professor/docente, de 
forma que o professor: 

• a) se limite a oferecer orientações e disponibilizar conteúdos de sua autoria 
ou links da própria rede 

• b) proponha debates sobre alguns dos pontos relevantes do tema que se está 
estudando 

• c) proponha debates sobre novas questões não trabalhadas no seu plano de 
ensino 

Blogs utilizados para a Aprendizagem 



Wikis 

Um tipo de 
website  

Visitantes 
podem 

facilmente 
adicionar, 

remover ou 
editar conteúdos 

Algumas wikis 
requerem 

registro ou uma 
password para 

edição 

É uma 
ferramenta 
efetiva para 
produção de 

conteúdo 
colaborativo 



Criação e compartilhamento de 
apresentações 

http://prezi.com/ 



O desafio permanente ao 
utilizar as tecnologias 

educacionais consiste em não 
perder de vista a proposta 

pedagógica do curso 

Redefinição do papel dos 
professores, como 

facilitadores da aprendizagem 

Tornar a educação mais 
dinâmica utilizando as redes 
sociais e as ferramentas da 

web 2.0 

Uma inovação... 



Fatores que deverão apressar a mudança 

O aprendizado 
baseado em 
computador 
continuará 

sendo 
aperfeiçoado 

Capacidade dos 
alunos 

escolherem um 
rumo de 

aprendizagem 

Pesquisas 
indicam 

insuficiência 
de docentes 
(em 2007 42% dos 

prof. nos EUA tinham 
mais de 50 anos) 

Redução de 
custos com 

crescimento da 
escala do 
mercado 

Previsão: em 2024 cerca de 80% dos cursos existentes 

serão ministrados online (Christensen, 2008) 



 
“Não sendo superior nem inferior a 
outra prática profissional, a minha, 
que é a prática docente, exige de 
mim alto nível de responsabilidade 
ética de que a minha própria 
capacitação faz parte.  
É que lido com gente.” 

 Paulo Freire (1997) 
  



             O Início...??? 



Será que esta é mais uma onda? 



43 

Você pode deixar passar algumas... 
Mas saiba posicionar-se! 



Você também pode ficar esperando a melhor onda 



E pode ir tentando acompanhar... 



Acidentes acontecem... 



x 

Faça a sua onda!!!!!! 
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