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INTRODUÇÃO 
 

O professor do século XXI, possui um leque diversificado de opções metodológicas e 

de possibilidades de mediar o conhecimento dos seus alunos através da inserção das 

tecnologias em suas práticas pedagógicas. Contudo, para que isso ocorra, o mesmo deverá 

ter uma formação inicial e continuada que proporcione a ele condições de obter e 

desenvolver a competência da Fluência Tecnológica Digital (FTD).  

Para o professor contemporâneo, imerso em uma sociedade cada vez mais 

conectada, globalizada e altamente tecnológica, essa competência pode vir a potencializar a 

criação e a reformulação de conteúdos digitais com múltiplas linguagens e mídias, 

atendendo a complexidade da prática pedagógica voltada para o aluno do século XXI. 

Certamente, a fluência tecnológica, faz parte hoje, das condições fundamentais do trabalho 

docente. (DEMO, 2008, p.12).  

O presente estudo, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e possui como 

problemática central: Qual a importância da FTD para professores no contexto do século 

XXI? O objetivo geral da pesquisa, visa conceituar a Fluência Tecnológica Digital e analisar a 

sua importância para compor os processos de formação de professores voltados para as 

demandas pertinentes do século XXI.   

 



 
 

 

DESENVOLVIMENTO: 
 

O avanço das novas tecnologias de informação e comunicação e o foco nas 

competências digitais, tem marcado definitivamente, o uso da tecnologia no ambiente 

educacional, e exigindo cada vez mais que os estudantes e seus professores, estejam 

preparados para esse desenvolvimento (Morgado e Roda, 2019, p.10). Em face a este 

contexto, a competência da Fluência Tecnológica Digital, ganha espaço e torna-se 

indispensável para os envolvidos neste processo, em especial, os professores. O presente 

estudo, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e possui como problemática central: Qual a 

importância da FTD para professores no contexto do século XXI? O objetivo geral da 

pesquisa, visa conceituar a Fluência Tecnológica Digital e analisar a sua importância para 

compor os processos de formação de professores voltados para as demandas pertinentes do 

século XXI.   

Todavia, o professor do século XXI por sua vez, possui um leque diversificado de 

opções metodológicas e de possibilidades de mediar o conhecimento dos seus alunos 

através da inserção das tecnologias em suas práticas pedagógicas. Contudo, para que isso 

ocorra, o mesmo deverá ter uma formação inicial e continuada que proporcione a ele, 

condições de obter e desenvolver a competência da Fluência Tecnológica Digital (FTD), 

elencada como indispensável ao contexto social atual.  

A FTD possibilita ao professor criar, corrigir, modificar e gerenciar informações, 

potencializando a problematização de conteúdos e a mediação do aprendizado. Segundo os 

autores Papert e Resnick (1995), com relevantes e numerosos estudos na área, ser 

digitalmente fluente envolve não apenas saber como usar ferramentas tecnológicas, mas 

saber como construir coisas significativas com essas ferramentas.  

Por este ângulo, ter fluência digital ou competência digital, significa que além de 

conhecerem as tecnologias diversas, os professores da atualidade terão de saber utilizá-las 



 
de uma forma pedagógica e criativa, para que possam conduzir da melhor maneira possível, 

as suas aulas, sejam elas, presenciais ou online, potencializando os processos educativos por 

meio da utilização de tecnologias e metodologias diversas.  

Dada a configuração do contexto que vivenciamos no século XXI, pode-se afirmar que 

a FTD, é fundamental para os professores da atualidade. Conhecer as tecnologias, saber 

trabalhar com elas de forma efetiva juntamente com novas metodologias de ensino, 

instigando, motivando os alunos e ao mesmo tempo, produzindo conhecimentos e 

desenvolvendo novas competências e habilidades condizentes ao cenário do século XXI, é 

primordial para a melhoria dos processos educativos e por consequência, colaborando para 

uma efetiva qualidade da educação como um todo. 

 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 

 A competência da FTD, da qual exige do docente a capacidade de analisar, planejar, 

organizar e avaliar criticamente, as opções tecnológicas que podem potencializar o processo 

de ensino aprendizagem, é fundamental para o exercício do seu oficio na atualidade, tendo 

desta forma, condições de atender adequadamente o perfil dos alunos e as demandas sociais 

pertinentes ao século XXI. 
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