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RESUMO

A ideia sobre o conceito de tecnologia é muito abrangente e, de fato, pode-se dizer que as tecnologias sempre existiram, com objetivo de aperfeiçoar e/ou facilitar o trabalho do

homem, ajudando assim a executar tarefas específicas e a solucionar problemas. Sendo assim, a aplicabilidade da tecnologia pode ocorrer em diversas áreas – apresentando-se

em situações em que poucos indivíduos consideram envolver a tecnologia – inclusive como instrumento importante na mediação do ensino-aprendizagem em âmbito escolar. A

educação vive uma nova realidade e existe uma necessidade de apropriação de novas posturas e métodos de ensino-aprendizagem. As transformações geradas pela

globalização e pelos recursos tecnológicos provocaram mudanças significativas na vida das pessoas, aumentou a interação entre os seres humanos via internet e contribuiu para

o maior acesso das pessoas a informação e educação através do EAD. A pesquisa tem como objetivo discutir sobre o importante papel do professor e aluno no ambiente de

Ensino a Distância e a relação de ensinar e aprender conteúdos nessa nova realidade da era digital. Como ensinar e aprender conteúdos nessa nova realidade de constante

movimento e atualização da era digital? Para a elaboração deste estudo, a pesquisa é de natureza qualitativa, bibliográfico e de cunho exploratório, e os pressupostos teóricos de

Pierre Levy, José Manuel Moran e Andrea Cecilia Ramal. Com os resultados parciais do estudo, entende-se que é preciso repensar os métodos docentes a partir de uma maior

valorização da metodologia de interação e colaboração mútua no ambiente do EAD, sendo este capaz de oportunizar a troca de saberes entre os alunos, possibilitando a

formação de discentes mais humanos e conscientes de seu papel na construção do conhecimento.
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