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RESUMO

Os crescentes estudos sobre o uso das tecnologias digitais contemporâneas na educação têm contribuído de forma efetiva para a construção de um ensino de qualidade. Esse

crescimento deve-se em grande parte, ao fato das universidades estarem investindo na criação de cursos voltados para essa área do conhecimento. Tendo como objetivo

conhecer os diferentes autores que tratam do uso das tecnologias digitais contemporâneas na educação, e a partir disso comparar suas produções, este estudo busca, através da

leitura e da análise de diferentes posicionamentos sobre a inserção dessas tecnologias na educação, compilar as principais abordagens sobre o assunto com a intenção de

contribuir para a construção de uma educação cada vez mais interativa e colaborativa. Para isto, foram realizadas buscas por produções publicadas preferencialmente entre os

anos de 2010 e 2016 nos bancos de dados dos periódicos Capes, Scielo e Google Acadêmico, além de livros que possuem os autores Pierre Lévy, José Armando Valente, Gilda

Helena Bernardino de Campos, José Manuel Moran, Carla Viana Coscarelli, Ladislau Dowbor, Nelson Pretto, Roger Chartier, Rosália Maria Duarte e Maria Apparecida Campos

Mamede Neves, como principais teóricos. Com o intuito de analisar reflexivamente esse assunto, este estudo busca, através do confronto entre as ideias favoráveis e contrárias,

refletir produtivamente sobre esse assunto. É importante destacar que, esta pesquisa, se propôs a fazer um levantamento de caráter inicial, com o intuito de construir um balanço

preliminar e parcial, tendo como objetivo colocar esse tema em discussão. Sendo assim, não tem a intenção criticar ou apoiar ideologias e/ou autores, mas sim contribuir apor

meio da leitura, análise e reflexão de diferentes textos, de conceituados autores, para a construção de uma educação mais humana, inclusiva e com potencial para atuar como

agente de transformação da sociedade atual. 
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