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 Esse trabalho procura descrever sobre um tema que preocupa a todos nós 

educadores do século XXI: A Utilização e a Integração das Tecnologias da 

Informação e Comunicação como facilitadoras no processo ensino / aprendizagem 

para os adolescentes brasileiros. 

 As vertiginosas mudanças em nossa sociedade, as inovações tecnológicas e as 

globalizações incidem cada vez mais sobre a vida das pessoas, nesse caso em 

particular dos adolescentes. Infelizmente, ao invés de trazer um desenvolvimento para 

todos, assistimos a um acentuado crescimento de diferenças em todos os campos. O 

sistema capitalista vigente estimula a competitividade e o número reduzido de 

oportunidades de emprego, de acesso à cultura, à educação, à moradia, à alimentação 

de qualidade, entre outras necessidades, evidenciando uma realidade excludente. 

 Considerando essa breve reflexão, entendemos a educação como um processo 

complexo que vai além da aquisição de conhecimentos e realização de projetos. 

Educação envolve o desenvolvimento da consciência e da comunicação, integrando 

numa visão ampla os diferentes níveis de conhecimento e de expressão.  

 O uso da tecnologia de informação e comunicação (TIC) na escola carrega em 

si mesmo as contradições da sociedade contemporânea. Inserir-se na sociedade da 

informação não quer dizer apenas ter acesso às TIC, mas principalmente saber utilizar 

essa tecnologia para a busca e seleção de informações que permitam a cada pessoa 

resolver  os problemas do cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação 

do seu contexto. Assim, o uso das TIC com vista à criação de uma rede de 

conhecimentos, favorece a democratização do acesso à informação, a troca de 

informações e experiências, a compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento 

humano, social, cultural e educacional. Tudo isso poderá levar à criação de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 
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 O tema do presente trabalho tem sido muito debatido nesses últimos anos 

devido sua relevância no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizado. Sendo 

assim, muitos artigos já foram produzidos sobre este tema, pois cada autor analisado 

aborda o referido assunto de acordo com a sua necessidade, apresentando dessa forma 

sua argumentação conforme aquilo que acredita e defende.  

 Após muita leitura sobre o tema abordado, seleções de artigos e autores e 

resumos,  apresento esse trabalho como uma reflexão sobre a integração e utilização 

das Tecnologias da Informação e Comunicação como facilitadoras no processo de 

ensino e de aprendizagem para os adolescentes brasileiros. 

 O trabalho está dividido nas seguintes partes:  1- Introdução (motivação, 

relevância do estudo, formulação do problema, objetivos, delimitação do estudo e 

organização da dissertação). 2- Comunicação (conceito, papel, relação entre a 

comunicação e a educação e a educação comunicativa). 3- Tecnologias da Informação 

e Comunicação (conceito, sua contextualização, práticas pedagógicas e articulações 

entre os saberes e as TIC). 4- Educação na era tecnológica (conceito e apresentação de 

3 argumentos: otimista, pessimista e cético. Sugestões para integração e um estudo de 

como foi feita essa integração das TIC em Portugal). No último capítulo fala-se sobre 

a Cultura Mediática (conceito, mediatização da tecnologia à comunicação educativa, 

aspectos pedagógicos, o professor na dicotomia e o valor deseducativo da cultura 

mediática).  

 Como resultado desse trabalho de pesquisa, é notório observar que 

significativas mudanças e melhorias quanto ao uso e  integração das TIC no processo 

de ensino e de aprendizagem para os adolescentes brasileiros foram feitas, tais como: 

mudanças comportamentais que incluem a conscientização do uso das TIC como 

ferramenta facilitadora nesse processo tanto para os alunos quanto para os 
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professores, o envolvimento intenso dos alunos com atividades contextualizadas, a 

satisfação dos professores ao compreender a  melhoria da potencialidade dos seus 

alunos usando as TIC e como elas podem efetivamente auxiliá-los em suas práticas 

pedagógicas.   

 Essa pesquisa sobre a Integração e a Utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação como facilitadoras do processo ensino / aprendizagem 

para os adolescentes brasileiros, surgiu pela necessidade que vi e senti como 

professora e educadora que sou,  da Escola Pública do Estado do Ceará, em minha 

cidade Fortaleza, Brasil. 

 

Palavras-chave: Educação, Tecnologia, Aprendizagem na era digital  
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 With this work we try to write about a topic that concerns us all: The Use and 

Integration of Information and Communication Technologies as facilitators in 

teaching / learning process for Brazilian teenagers. 

 The rapid changes in our society, technological innovation and globalisation 

focus increasingly on people's lives, in this particular case of teenager. Unfortunately, 

instead of bringing development for all, we witness a sharp growth differences in all 

fields. The current capitalist system encourages competitiveness and few employment 

opportunities, access to culture, to education, to housing, to food quality, among other 

needs, showing an excluding reality. 

Considering this brief reflection, we understand education as a complex 

process that goes beyond the acquisition of knowledge and realization of projects. 

Education involves the development of consciousness and communication, integrating 

a broad view, the different levels of knowledge and expression. 

The use of information and communication technology (ICT) in school carries 

on itself the contradictions of contemporary society. Enter in the information society 

does not mean just having access to ICT, but mostly be able to use this technology for 

the search and selection of information enabling each person to solve everyday 

problems, understand the world and act in the transformation of its context. Therefore, 

the use of ICT with a view to creating a network of knowledge favors democratization 

access to information and the exchange of information and experience, a critical 

understanding of reality and the human, social, cultural and educational. All this could 

lead to the creation of a more just and egalitarian society. 

 The theme of this work has been much debated in recent years because of its 

relevance with regard to the teaching and learning process. So many articles have 

been produced on this subject, for each author analyzed covers the said subject 
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according to the needs, thus presenting their arguments as what he believes and stands 

for. After much reading on the topic discussed, selections of articles and abstracts and 

authors, we present this work as a reflection on the integration and use of information 

and communication technologies as facilitators in the process of teaching and learning 

for Brazilian adolescents. 

The work is divided into the following parts: 1. Introduction (motivation, 

relevance of the study, problem formulation, objectives, delimitation of the study and 

organization of the dissertation).2- Communication (concept, role, relationship 

between communication and education and communicative education). 3. Information 

and Communication Technologies (concept, its context, teaching practices and 

linkages between knowledge and ICT). 4 Education in the technological age (concept 

and presentation of three arguments: optimistic, pessimistic and skeptical. 

Suggestions for integration and a study of how this was done on integration of ICT in 

Portugal.). In the last chapter there is talk about Mediatic Culture (concept, media 

coverage of technology to educational comunication, pedagogical aspects, Professor 

in the dichotomy and the negative educational value of media culture). Finally, 

conclusion, future work, bibliography and appendices. 

 As a result of this research work , it is clear to note that significant 

changes and improvements in the use and integration of ICT in the teaching and 

learning for the Brazilian adolescents were made, such as behavioral changes that 

include awareness of ICT as facilitating tool in this process both for students and for 

teachers , the intense involvement of students with contextualized activities , the 

satisfaction of teachers to understand the improvement of the capability of their 

students using ICT and how they can effectively assist them in their teaching 

practices. 
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 This research on the integration and use of Information and Communication 

Technologies as facilitators of the teaching / learning for Brazilian teenagers came up 

with the need I saw and felt as a teacher and educator I am, Public School of Ceará, in 

my City Fortaleza, Brazil. 

 

Keywords: Education, Technology, Learning in the Digital Age 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 
 
1.1. INTRODUÇÃO 
 
 Com este trabalho pretendemos abordar uma temática que preocupa a todos 

nós : A Utilização e a Integração das Tecnologias da Informação e Comunicação 

como facilitadoras no processo ensino / aprendizagem para os adolescentes 

brasileiros. 

 As vertiginosas mudanças em nossa sociedade, as inovações tecnológicas e as 

globalizações (SANTOS,2002) incidem cada vez mais sobre a vida das pessoas, nesse 

caso em particular dos adolescentes. Infelizmente, ao invés de trazer um 

desenvolvimento para todos, assistimos a um acentuado crescimento de diferenças em 

todos os campos. O sistema capitalista vigente estimula a competitividade e o número 

reduzido de oportunidades de emprego, de acesso à cultura, à educação, à moradia, à 

alimentação de qualidade, entre outras necessidades, evidenciando uma realidade 

excludente. 

 Considerando essa breve reflexão, entendemos a educação como um processo 

complexo que vai além da aquisição de conhecimentos e realização de projetos. 

Educação envolve o desenvolvimento da consciência e da comunicação, integrando 

numa visão ampla, os diferentes níveis de conhecimento e de expressão. Educar, 

então, é a nossa meta, buscando as relações entre o pessoal e o grupal, o sensorial e o 

racional, o abstrato e o concreto, instaurando a legitimidade do outro no curso das 

ações coletivas, privilegiando a caminhada dos nossos jovens em direção à alteridade, 

à autonomia e à participação consciente. 

 A educação implica, portanto, em saber lidar com sensações, emoções e 

valores que nos cercam.  “Educar é aprender a gerenciar valores. Não bastam só 
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informação e conhecimento... A educação tem sentido se trabalharmos com valores 

que nos ajudem a sermos mais felizes”(MORAN, 2001). 

  Embora as sofisticações tecnológicas sejam hoje ainda bem maiores, desde o 

advento do nascimento da tecnologia digital, existem  dois aspectos que devem ser 

observados na implantação das TIC na educação. Primeiro, o domínio do técnico e do 

pedagógico não deve acontecer de modo estanque, um separado do outro. O melhor é 

quando os conhecimentos técnicos e pedagógicos crescem juntos, simultaneamente, 

um demandando novas idéias ao outro. O domínio das técnicas acontece por 

necessidades e exigências do pedagógico, constituindo uma verdadeira espiral de 

aprendizagem ascendente na sua complexidade técnica e pedagógica 

(VALENTE,2002). 

 O segundo aspecto diz respeito à especificidade de cada tecnologia com 

relação às implicações pedagógicas. O educador deve conhecer o que cada uma 

dessas facilidades tecnológicas tem a oferecer e como pode ser explorada em 

diferentes situações educacionais. As facilidades técnicas oferecidas pelos 

computadores possibilitam a exploração de um leque ilimitado de ações pedagógicas, 

permitindo uma ampla diversidade de atividades que professores e alunos podem 

realizar. Por outro lado, isso é o que nos preocupa, essa gama de atividades podem ou 

não estar contribuindo para o processo de construção de conhecimento, uma vez que o 

aluno pode até estar fazendo coisas fantásticas, porém o conhecimento usado nessas 

atividades pode ser o mesmo exigido em uma outra atividade menos espetacular. O 

produto pode ser sofisticado, mas não ser efetivo na construção de novos 

conhecimentos. Por exemplo, o aluno pode estar buscando informações na rede 

Internet, na forma de texto, vídeo ou gráfico, colando-as na elaboração de um trabalho 

multimídia, porém sem ter criticado ou refletido sobre os diferentes conteúdos 
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utilizados. Resumindo: o trabalho pode ser atraente, mas ser vazio do ponto de vista 

de conteúdos relevantes ao tema. Por outro lado, o aluno pode estar acessando 

informação relevante, usando recursos poderosos de busca, e essa informação estar 

sendo trabalhada em uma situação fora do contexto da tecnologia, criando 

oportunidades de processamento dessa informação e, por conseguinte, de construção 

de novos conhecimentos.  

 Essa pesquisa sobre a Integração e a Utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação como facilitadoras do processo ensino / aprendizagem 

para os adolescentes brasileiros, surgiu da necessidade que vi e senti como professora 

e educadora que sou, da Escola Pública do Estado do Ceará, em minha cidade 

Fortaleza.  

 
1.2. MOTIVAÇÃOE RELEVÂNCIA  DO ESTUDO 
 

Estamos vivendo um momento tecnológico, e em nossas atividades cotidianas 

mais comuns lidamos com vários tipos de tecnologias. Elas estão tão presentes em 

nossas vidas que já nos acostumamos e nem percebemos que são coisas não naturais. 

Esse trabalho vem apresentar o que me motivou a pesquisar o uso das TIC de forma 

mais efetiva como facilitadora do processo ensino / aprendizagem para os 

adolescentes brasileiros. 

A nossa sociedade está marcada na sua organização, funcionamento e 

desenvolvimento pela ação dos meios de comunicação. Por esse motivo, sentimos 

uma necessidade de realizar hoje uma crítica do valor deseducativo que os mídia 

podem ter. Não pretendemos, contudo demonizar aquele que nomeadamente ainda 

ocupa um papel dominante: a televisão. Não é esse o objetivo desse trabalho, 

demonizar nem a televisão, nem a publicidade, nem as mídias. Porém sentimos haver 

matéria para lhe dirigirmos uma questionação crítica.  
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A base dessa perspectiva, sobre a necessidade de uma crítica, é o estado de 

denegação que se vive ainda em  torno da natureza deseducativa da cultura midiática 

e dos seus eventuais efeitos perniciosos no processo de ensino / aprendizagem para os 

alunos adolescentes brasileiros.  

 A chegada das TIC à escola evidenciou desafios e problemas relacionados 

com os espaços e os tempos que o uso das tecnologias novas e convencionais 

provocaram nas práticas que ocorrem no cotidiano escolar. Para entendê-los  e superá-

los é fundamental reconhecer as potencialidades das tecnologias disponíveis e a 

realidade em que a escola se encontra inserida, identificando as características do 

trabalho pedagógico que nela se realiza, de seu corpo docente e discente, de sua 

comunidade interna e externa. 

 Como professora da escola pública do Estado do Ceará, Brasil,  convivo 

diariamente com essa problemática e me senti desafiada a investigar como vem sendo 

feito o uso das TIC nas escolas. Então, decidi me especializar fazendo um Mestrado 

em Comunicação e Tecnologias Educativas na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, na cidade de Vila Real, Portugal. 

 

1.3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
 

 As TIC invadiram o nosso cotidiano e passaram a fazer parte dele. Por isso 

não é mais vista como tecnologia, mas como complemento, como companhia, como 

continuação do espaço da vida das pessoas. Por meio do que é transmitido  pela 

“tela”, os adolescentes  adquirem informações e transformam seus comportamentos. 

Este é um dos maiores desafios para a ação da escola na atualidade: viabilizar-se 

como espaço crítico em relação às informações veiculadas pela TV ou Internet. 
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 Aos professores é designada a importante tarefa de refletir com seus alunos 

sobre o que é visto por eles via televisão ou Internet, suas posições e problemas, 

reconhecer sua interferência no modo de ser e agir dos adolescentes e na própria 

maneira de se comportar diante do seu grupo social, como cidadãos. 

 Neste contexto, algumas das questões que podem ser colocadas incluem as 

seguintes: Será que os nossos professores estão preparados para concorrer com o 

valor (des)educativo da cultura mediática? Será que o que é ensinado na escola, 

efetivamente  prepara os jovens para a vida em sociedade? 

 Com a realização deste trabalho procuraremos ajudar a responder a estas 

questões, como especificado no ponto seguinte. 

1.4. OBJETIVOS 

 

Tendo por base as questões acima mencionadas, apresentam-se os seguintes 

objetivos a atingir com a realização deste trabalho. 

 

1.4.1 GERAIS 
 

 Como grande objetivo (ou objetivo geral) deste trabalho podemos dizer que 

pretendemos investigar o uso das tecnologias da Informação e Comunicação como 

facilitador no processo ensino / aprendizagem para os adolescentes brasileiros. 
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1.4.2 ESPECÍFICOS 
 

 De uma forma mais específica ou pormenorizada, com a realização deste 

trabalho pretendemos: 

• Investigar de que forma as escolas e os professores estão fazendo uso 

das tecnologias no processo ensino / aprendizagem. 

• Apresentar quais as principais dificuldades enfrentadas pelos 

professores e alunos nesse processo. 

• Identificar as necessidades dos professores para melhor integrar as TIC 

nas suas práticas letivas. 

• Analisar os resultados (des)educativos  da cultura mediática. 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

 A delimitação desta pesquisa é bibliográfica, tendo sido iniciada em 2012, 

com buscas de matérias em bibliotecas virtuais e presenciais, o que permitiu 

investigar vários temas relacionados. 

 Tornou-se uma pesquisa atual e interessante, baseada em dados gerais de 

diversos autores, tendo o tema sido delimitado até o presente ano, 2015. 

 

1.6. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 

 No capítulo 2 –“Comunicação”, aborda-se o conceito de comunicação, do seu 

papel, das definições sobre comunicação e educação, a interatividade e a interação 

recíproca entre as duas, pois se por um lado, a educação depende dos atos da 

comunicação, porque os objetivos educacionais não podem ser alcançados sem a 

ocorrência da comunicação, também a comunicação não pode prescindir do 

empreendimento educacional, no seu sentido mais amplo, para dotar o homem com a 
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capacidade de criar símbolos para se expressar, comunicar e contribuir para os 

fundamentos culturais da sociedade.  

 No capítulo 3 –“A  Tecnologia da Informação e Comunicação”, trata-se do 

estudo mais minucioso sobre o uso das TIC, onde será abordado o conceito, a 

contextualização da mesma, as relações das TIC e as práticas pedagógicas, como 

também as articulações dos saberes e as TIC. Sabemos que o uso e a incorporação das 

TIC na escola favorece a criação de redes individuais de significados e a constituição 

de uma comunidade de aprendizagem que cria sua própria rede virtual de interação e 

colaboração, caracterizada por avanços e recuos num movimento não linear de 

interconexões em um espaço complexo, que conduz ao desenvolvimento humano, 

educacional, social e cultural.  

 No capítulo 4 –“Educação na Era Tecnológica” discorre-se sobre a Educação 

na Era Tecnológica. A contextualização do tema abordado vem seguido de três 

argumentações sobre o poder transformador das TIC na Educação: o argumento 

otimista, o pessimista e o cético. Cada um revelando seu credo e suas justificativas 

para tal e depois finalizando o capítulo com a avaliação e sugestão para melhor 

integração e uso das TIC na educação. No final desse capítulo vê-se ainda um estudo 

sobre a aplicação do plano tecnológico em Portugal. 

 No capítulo 5 –“Cultura Mediática” aborda-se o tema “a cultura midiática”, 

seu conceito, a mediatização da tecnologia à comunicação educacional, os aspectos 

pedagógicos inerentes a essa mediatização centrado em dois pólos: informação versus 

conhecimento. Discute-se ainda o posicionamento do professor frente à dicotomia: 

contra ou a favor das TIC e finalmente, mas não menos relevante o valor deseducativo 

da cultura mediática e as implicações sócio-culturais.  
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 Por último, no capítulo 6 – “Conclusões e Trabalho Futuro”, apresentam-se as 

principais conclusões alcançadas com a realização deste trabalho e algumas das 

perspectivas para trabalho futuro. 

 Em anexo a esse trabalho está também uma pesquisa realizada em 2013 no 

Brasil, que vem indagar se o que é ensinado na escola realmente prepara os alunos 

para concretizar seus projetos na vida adulta. Para responder essa questão, a Fundação 

Lemann, com o apoio técnico do Todos Pela Educação, entrevistou 40 jovens com 

idades entre 20 e 21 anos. O levantamento também ouviu especialistas em Educação, 

empresários, empregadores, professores universitários e representantes de 

organizações não governamentais. A partir do relato de 120 pessoas, as conclusões da 

pesquisa foram alarmantes: há uma desconexão daquilo que é ensinado na escola com 

o as habilidades exigidas ao indivíduo em sua vida adulta. Haroldo Torres, 

economista e coordenador da pesquisa, ressalta que as lacunas de aprendizagem estão 

centradas nem habilidades consideradas básicas, como comunicação oral e escrita e 

raciocínio lógico.  
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CAPÍTULO 2 – COMUNICAÇÃO 
 
 
2.1.  CONCEITO DE COMUNICAÇÃO 
 
 Comunicação é a ciência aquecida das interações entre as pessoas e os 

animais por meio do compartilhamento de informações. 

 Comunicação é uma palavra derivada do termo latino "communicare", que 

significa "partilhar, participar algo, tornar comum", segundo o Dicionário Aurélio 

da Língua Portuguesa. Através da comunicação, os seres humanos e os animais 

partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma 

atividade essencial para a vida em sociedade. 

 Desde o princípio dos tempos, a comunicação foi de importância vital, sendo 

uma ferramenta de integração, instrução, de troca mútua e desenvolvimento. O 

processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e 

um receptor que descodifica (interpreta) uma determinada mensagem. 

 A mensagem é codificada num sistema de sinais definidos que podem ser 

gestos, sons, indícios, uma língua natural (português, inglês, espanhol, etc.), ou outros 

códigos que possuem um significado (por exemplo, as cores do semáforo), e 

transportada até ao destinatário através de um canal de comunicação (o meio por onde 

circula a mensagem, seja por carta, telefone, comunicado na televisão, etc.). 

 Nesse processo podem ser identificados os seguintes elementos: emissor, 

receptor, código (sistema de sinais) e canal de comunicação. Um outro elemento 

presente no processo comunicativo é o ruído, caracterizado por tudo aquilo que afeta 

o canal, perturbando a perfeita captação da mensagem (por exemplo, falta de rede no 

celular). 
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 Quando a comunicação se realiza por meio de uma linguagem falada ou 

escrita, denomina-se comunicação verbal. É uma forma de comunicação exclusiva 

dos seres humanos e a mais importante nas sociedades humanas. 

 As outras formas de comunicação que recorrem a sistemas de sinais não-

linguísticos, como gestos, expressões faciais, imagens, etc., são denominadas 

comunicação não-verbal. 

 Alguns ramos da comunicação são: a teoria da informação, comunicação 

intrapessoal, comunicação interpessoal, marketing, publicidade, propaganda, relações 

públicas, análise do discurso, telecomunicações e jornalismo. 

 O termo “comunicação” também é usado no sentido de ligação entre dois 

pontos, por exemplo, os meios de transporte que fazem a comunicação entre duas 

cidades ou os meios técnicos de comunicação (telecomunicações). 

 Segundo Bento Duarte da Silva (1998), “ensinar é sempre comunicar, nem 

sempre a comunicação é ensinar”. Assim, comunicação é todo o processo que 

suponha um transporte de informação e cujo destinatário seja, em último termo, o ser 

humano.  

 
2.2. O PAPEL DA COMUNICAÇÃO 
 
 O Papel da Comunicação vai além da Informação, enquanto a segunda é um 

ato menos ambicioso, unilateral. A Comunicação em contrapartida implica em 

reciprocidade, um intercâmbio ativo de ideias, tendo interesse de dois lados, um 

emissor e outro receptor. Na informação, pelo contrário, a parte ativa pertence 

exclusivamente ao emissor, enquanto o receptor se limita a receber passivamente a 

informação. 

 Existe uma natureza recíproca entre a comunicação e a educação, pois se a 

educação depende de atos de comunicação, também a comunicação não pode 
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prescindir do empreendimento educacional. Essa natureza recíproca é magistralmente 

explorada por Aníbal Alves (1991) que vem defender a missão da comunicação e da 

educação pelo reforço dos laços entre o Saber da Comunicação e a Comunicação do 

Saber. Por, um lado o saber da comunicação é uma dimensão essencial do ser, sem a 

qual o indivíduo não vive, os organismos não funcionam, as sociedades não subsistem 

e as civilizações morrem (ALVES, 1991). Deste saber dependem, portanto, a 

existência e qualidade das relações humanas, das pessoas e das sociedades. Por outro 

lado, este saber, para além da sua criação, precisa de ser transmitido e difundido, 

processo que se realiza através da educação, do ensino e da aprendizagem. 

 Segundo WATZLAWICH (1967), “não podemos não comunicar” pois a 

possibilidade de não se comunicar é impossível já que todo indivíduo não pode não se 

comportar, porque todo gesto, silêncio, atividade, inatividade, numa situação 

internacional tem valor de mensagem, então, é impossível não se comunicar.  Se a 

experiência que temos da comunicação é imediata e inevitável, a tentativa de a 

conceituar revela-se complexa, fruto da vastidão do seu campo de ação e a 

consequente inexistência de uma teoria unitária. 

 Pode-se concluir que a Comunicação será então: um processo complexo, 

independente, adaptativo, governado por regras e ordenado hierarquicamente. 
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2.3. A COMUNICAÇÃO E A EDUCAÇÃO 
 
 Segundo PUIG  (1986), a Educação engloba todos aqueles factos humanos nos 

quais se dá um processo de criação ou transmissão e cujo protagonista é o homem que 

assimila tal informação.  THAYER (1979) vem afirmar que, a Comunicação é o 

processo vital do qual indivíduos e organizações se relacionam uns com os outros, 

influenciando-os mutuamente. 

 Estas duas definições, amplas e globais, mostram que as relações entre 

educação e comunicação são fortemente recíprocas. Ambas são processos vitais e 

sociais através dos quais os indivíduos formam, organizam e desenvolvem ideias, 

relacionam-se uns com os outros, influenciando-se mutuamente. 

 Interatividade é a modalidade comunicacional que ganha centralidade na 

cibercultura. Exprime a disponibilização consciente de um mais comunicacional de 

modo expressamente complexo presente na mensagem e previsto  pelo emissor, que 

abre ao receptor possibilidade de responder ao sistema de expressão e de dialogar com 

ele. 

 Na cibercultura, ocorre a transição da lógica da distribuição (transmissão) para 

a lógica da comunicação (interatividade). Isso significa modificação radical no 

esquema clássico da informação baseado na ligação unilateral emissor-mensagem-

receptor:  

• O emissor não emite mais, no sentido que se entende habitualmente, 

uma mensagem fechada, mas oferece um leque de elementos e 

possibilidades à manipulação do receptor. 

• A mensagem não é mais emitida, não é mais um mundo fechado, 

paralisado, imutável, intocável, sagrado, é um mundo aberto, 
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modificável na medida em que responde às solicitações daquele que a 

consulta. 

• Receptor não está mais em posição de recepção clássica, é convidado à 

livre criação, e a mensagem ganha sentido sob sua intervenção. 

 Na perspetiva da interatividade, o professor pode deixar de ser um transmissor 

de saberes para converter-se em formulador de problemas, provocador de 

interrogações, coordenador de equipes de trabalho, sistematizador de experiências e 

memória viva de uma educação que, em lugar de prender-se à transmissão, valorize e 

possibilita o diálogo e a colaboração (SILVA, 2003). 

 Às questões em torno dos mídia “multiplicaram-se e matizaram-se à 

sociedade. Que fazem às pessoas? Que fazem as pessoas com os mídia?, 

questionaram-se depois os investigadores da corrente dos usos e gratificações. De que 

forma moldam a nossa cultura?, interrogam-se mais recentemente, os estudiosos da 

linha dos estudos culturais” (PÉREZ TORNERO, 1996). 

 As perguntas são muitas, tal como as respostas. O certo é que os mídia 

desempenharam e continuam a desempenhar um papel de relevo nas esferas cultural e 

educacional. 
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2.4. COMUNICAÇÃO EDUCATIVA 
 

 Bento Duarte da Silva (1998) escreve que a comunicação educativa refere-se 

aos processos de informação que impliquem a aproximação entre a configuração atual 

de um sujeito e a prevista como futuro, que consiga uma modificação do dito sujeito, 

de tal forma que a distância entre o seu modo de “atuar” na situação prévia ao facto de 

receber o estímulo que determina tal modificação, e o seu modo de operar depois de 

receber este estímulo. 

 A sociedade da informação e da comunicação vai emergindo como marca 

distintiva da nossa civilização conformando de forma decisiva a dimensão política, 

social, cultural e educativa, outorgando à informação o estatuto nuclear em todo 

processo civilizacional.  

 Em decorrência de todas essas alterações a comunicação educativa se reveste 

de novas responsabilidades, quando se confronta com a necessidade de discutir as 

grandes questões que no presente animam o debate entre educadores e professores e 

visam preparar a adaptação da escola à sociedade da informação e da comunicação.  

 Importa não esquecer que ao mito do acesso à informação, a escola debate-se 

com um outro que tende a assimilar a informação e o saber, como se tratasse de 

sinônimos. Segundo  ESCOLA (2007), Esther Gispert Pellicer estabelece as fronteiras 

muito precisas entre ambos, quando declara que “as informações constituem a base do 

conhecimento, mas a aquisição deste implica o desencadear de uma série de 

operações intelectuais, que colocam em relação os novos dados com as informações 

armazenadas previamente pelo indivíduo”. 

 O conhecimento adquire-se portanto, quando as diversas informações se 

interrelacionam mutuamente, criando assim uma rede de significações, que se 

interiorizam. 
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 O grande desafio consiste em saber de que forma pode a escolar favorecer a 

passagem do reino caótico da informação para o universo do conhecimento.  

 Chega-se, portanto, a três conclusões: 

• A primeira conclusão passa pela afirmação de que a missão principal da escola 

não é, definitivamente, a mera transmissão da informação, sobretudo quando 

esta circula descontrolada e se encontra disponível. 

• A segunda sublinha a ideia de que o acesso à informação não é, por si só 

garantia de transformação em conhecimento, e muito menos, em sabedoria. 

• A terceira conclusão mostra a urgente necessidade de desenvolver nos alunos 

autonomia, responsabilidade e espírito crítico, capacitando-os de competências 

que os permitam aceder criteriosamente à informação.  

 Conclui-se que na realidade, as relações dos mídia com a educação foram 

sempre, para o bem e para o mal, bastante “singulares”. Desde o início, o 

desenvolvimento dos mídia colocou a possibilidade, pelo menos, em teoria de abordar 

sob uma nova perspetiva questões tão fundamentais para a sociedade como os 

problemas da transmissão e da distribuição do saber. SCHAEFFER (1990), não se 

pode negar que, por quase todo planeta, tanto a escola como os mídia tentavam 

crescer, conservando ambos o apego ao seu estilo e aos seus géneros, ao seu público e 

ao seu pessoal, à sua missão, aos seus efetivos e aos seus créditos. O resultado desta 

dinâmica é que, quando mídia e escola se encontram no mesmo espaço, acabam por 

se repelir mutuamente, como dois ímanes aproximados pelo mesmo polo.  

 Diante de tudo que foi exposto, conclui-se que a grande dificuldade dos jovens 

de hoje, não seria tanto a acessibilidade da informação mas antes a quantidade, frente 

a qual se sentem claramente impotentes, verdadeiramente esmagados perante tão 

avassalador volume de informação. 
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 Segundo POSTMAN  (1993), caberá à escola inventar novos caminhos, novas 

responsabilidades, novas competências que respondam as demandas da nascente 

sociedade. Neste momento, o que nos parece evidente é como “aprendiz de feiticeiro, 

estamos inundados de informação e tudo que o feiticeiro nos deixou foi a vassoura”. 

O excesso de informação transforma-se em lixo pois não disponibiliza respostas para 

as questões capitais do ser humano, pois a mesma circula indiscriminadamente 

carente, em muitos casos, de direção e de propósito. 
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CAPÍTULO 3 – AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
 
3.1. CONCEITO 
 
 
 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) podem ser definidas como 

um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo 

comum, entretanto empregadas nas mais diversas formas, e ambientes: na indústria 

(no processo de automação), no comércio (no gerenciamento, nas mais diversas ações 

de publicidade), no setor de investimentos (informação simultânea, comunicação 

imediata) e na educação (no processo de ensino / aprendizagem). 

 A popularização da Internet foi que potencializou o uso das TIC em diversos 

campos. Novos sistemas de comunicação e informação foram criados a partir daí, 

formando uma verdadeira rede. Através do trabalho colaborativo, profissionais 

distante geograficamente trabalham em equipe. O intercâmbio de informações gera 

novos conhecimentos e competências entre os profissionais. Criações como o e-mail, 

o chat, os fóruns, a agenda do grupo online, comunidades virtuais, webcam, entre 

outros, revolucionaram os relacionamentos humanos. 

  Segundo Thais Pacievitch (2014), uma das áreas mais favorecidas com as TIC 

é a educacional. Na educação presencial, as TIC são vistas como potencializadoras 

dos processos de ensino-aprendizagem. O uso da tecnologia traz a possibilidade de 

maior desenvolvimento-aprendizagem-comunicação, como, por exemplo, entre as 

pessoas com necessidades educacionais especiais. 

 As TIC representam ainda um avanço na educação à distância. Com a criação 

de ambientes virtuais de aprendizagem, os alunos têm a possibilidade de se relacionar, 

trocando informações e experiências. Os professores têm a possibilidade de realizar 

trabalhos em grupos, debates, fóruns, dentre outras formas de tornar a aprendizagem 
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mais significativa. Partindo dessa gama de oportunidades, a gestão do próprio 

conhecimento depende da infraestrutura e da vontade de cada indivíduo. 

 A democratização da informação, aliada à inclusão digital, pode se tornar um 

marco dessa civilização. Contudo, é necessário que se diferencie informação de 

conhecimento. Sem dúvida, vivemos na Era da Informação. 

 

3.2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

 O uso das TIC na escola carrega em si as contradições da sociedade 

contemporânea. De um lado, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 1999, apontam 13,3%  de analfabetos com idade de 15 ou mais anos e 

média de 5,7 anos de estudo para pessoas de 10 ou mais anos de idade. Ressalta-se, 

ainda, a preocupação com os altos índices de analfabetos funcionais, considerados 

pelo IBGE com as pessoas que não completaram as quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental. Em contrapartida, o mundo digital invade nossas vidas e torna 

imperiosa sua inserção na sociedade do conhecimento. O grande desafio é descobrir o 

que pode ser feito para participar da sociedade do conhecimento e, ao mesmo tempo, 

ajudar a melhorar esses índices que deixam o Brasil abaixo de diversos países, 

inclusive alguns da América Latina. 

Inserir-se na sociedade da informação não quer dizer apenas ter acesso às TIC, 

mas principalmente saber utilizar essa tecnologia para a busca e a seleção de 

informação que permitam a cada pessoa resolver os problemas do cotidiano, 

compreender o mundo e atuar na transformação de seu contexto. Portanto, o uso das 

TIC favorece a democratização do acesso à informação, a troca de informações e 

experiências, a compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento humano, social, 

cultural e educacional, criando assim uma sociedade mais justa e igualitária.  
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Por meio de interações favorecidas pelas TIC, cada participante do grupo 

confronta sua unidade de pensamento com a universalidade grupal. Nesse novo 

contexto de ensino / aprendizagem, redefine-se o papel do professor: “mais do que 

ensinar, trata-se de fazer aprender (...), concentrando-se na criação, na gestão e na 

regulação das situações de aprendizagem”(PERRENOUD, 2000). O professor então 

atua como mediador, facilitador, incentivador, desafiador, investigador do 

conhecimento, da própria prática e da aprendizagem individual e grupal. 

 

3.3 AS TIC E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Tomadas em seu sentido mais geral, pedagogia e tecnologia sempre foram 

elementos fundamentais e inseparáveis da educação. Tecnologia é uma forma de 

conhecimento,  “coisas tecnológicas não fazem sentido sem o “saber-como” (know-

how) usá-los, consertá-los, fazê-los” (EVANS e NATION, 2006). Tecnologia é um 

conjunto de discursos, práticas, valores e efeitos sociais ligados a uma técnica 

particular num campo particular (LINARD, 2006). 

Existem muitas definições para tecnologia,  mas seja ela qual for,  um 

elemento essencial deve estar presente nessa análise das relações entre tecnologia e 

educação:  A convicção de que o uso de uma “tecnologia” no sentido de um artefato 

técnico, em situação de ensino e aprendizagem, deve estar acompanhada de uma 

reflexão sobre a “tecnologia” no sentido do conhecimento embutido no artefato  e em 

seu contexto de produção e utilização. Essas tecnologias tem o potencial de mudar a 

prática pedagógica e, portanto, tem desafiado o professor no sentido de saber como 

integrar esses recursos em suas atividades de sala de aula. 
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Estamos vivendo um novo momento tecnológico, e em nossas atividades 

cotidianas mais comuns lidamos com vários tipos de tecnologias. Elas estão tão  

presentes em nossas vidas que já nem percebemos que não são coisas naturais. As 

maneiras, os jeitos ou as habilidades especiais de lidar com cada tipo de tecnologia, 

para executar ou fazer algo, chamam-se de técnicas. Algumas dessas técnicas são 

muito simples e de fácil aprendizagem, sendo transmitidas de geração em geração e 

integram os costumes e os hábitos sociais de um determinado grupo de pessoas. 

Outras tecnologias, porém, exigem técnicas mais elaboradas, habilidades e 

conhecimentos específicos e complexos. 

Antigamente, as pessoas saíam às ruas ou ficavam nas janelas de suas casas 

para se informar sobre o que estava acontecendo nas proximidades, na região e no 

mundo. A conversa com os vizinhos e os viajantes garantia a troca e a renovação das 

informações. Na atualidade, com o advento da globalização, a “janela é a tela” 

(VIRILIO, 1994) e por meio dela é possível saber de tudo o que está acontecendo em 

todos os lugares do mundo – desde as mais longínquas partes do mundo até às nossas 

redondezas. 

As TIC invadem o cotidiano através da mídia televisiva e da Internet, e 

passam a fazer parte dele. Por isso não é mais vista como tecnologia, mas como 

complemento, como companhia, como continuação do espaço da vida das pessoas. 

Por meio do que é transmitido pela “tela”, as pessoas adquirem informações e 

transformam seus comportamentos. Este é um dos maiores desafios para a ação da 

escola na atualidade: viabilizar-se como espaço crítico em relação às informações 

veiculadas pela TV ou Internet. Aos professores é designada a importante tarefa de 

refletir com seus alunos sobre o que é visto por eles via televisão ou Internet, suas 
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posições e problemas, reconhecer sua interferência no modo de ser e agir das pessoas 

e na própria maneira de se comportar diante do seu grupo social, como cidadãos. 

Segundo as palavras de Umberto Eco (1997), “nós precisamos de uma forma 

nova de competência crítica, uma arte desconhecida de seleção e decodificação, em 

resumo, uma sabedoria nova”. É preciso saber aproveitar a liberdade e a criatividade 

desse novo espaço, mas, ao mesmo tempo, aprender a definir limites, a ter  

consciência crítica, a reabilitar os valores e a  fortalecer a identidade das pessoas e dos 

grupos – desafios de hoje a serem enfrentados por todos nós, em particular os 

professores. 

 Uma grande maioria das escolas no Brasil ainda segue uma pedagogia 

tradicional, com aulas expositivas e muito presa a “educação bancária”. Segundo 

Paulo Freire, a educação bancária, pressupõe uma relação vertical entre o educador e 

educando. O educador é o sujeito que detém o conhecimento, pensa e prescreve, 

enquanto o educando é o objeto que recebe o conhecimento, é pensado e segue a 

prescrição. O educador  bancário faz “depósitos” nos educandos e estes passivamente 

os recebem. 

A intervenção–ação se dará através do uso das TIC de diversas formas de 

acordo com cada professor, podendo ser nos laboratórios de informática das escolas, 

através de sites de ensino, reforçando conteúdos ora já apresentados em sala de aula 

ou não, dependendo da abordagem que estes professores desejem fazer com seus 

alunos. Fazendo assim, podemos usar as palavras de Paulo Freire quando se refere de 

uma “educação libertadora”. 

A educação libertadora não pretende alienar os alunos, mas humanizar o 

processo de aprendizagem. Ela é a  práxis que implica ação e reflexão dos homens 

sobre o mundo para transformá-los. Não existe uma separação rígida entre educadores 
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e educandos, ambos são educadores e educandos no processo de ensino / 

aprendizagem.   

Embora a tecnologia seja um elemento da cultura bastante expressivo, ela 

precisa ser devidamente compreendida em termos das implicações, do seu uso no 

processo ensino / aprendizagem. Essa compreensão é que permite ao professor 

integrá-la a prática pedagógica. Ocorre que muitas vezes essa integração é feita de 

forma equivocada, e a tecnologia acaba sendo incorporada por meio de uma disciplina 

direcionada apenas para instrumentalizar sua utilização, ou ainda, de forma  agregada 

a uma determinada área curricular. Diferentemente dessa perspectiva, ressaltamos a 

importância da  tecnologia ser incorporada na sala de aula, na escola, na vida e na 

sociedade, tendo em vista a construção de uma cidadania democrática, participativa e 

responsável. Mas para isso ocorrer, o professor tem um papel fundamental, 

independentemente de sua área de atuação, por conhecer as potencialidades e as 

limitações pedagógicas envolvidas nas diferentes tecnologias, seja o vídeo, a Internet, 

o computador, entre outras. 

Nesse contexto, é importante ressaltar a delimitação do papel de cada um no 

processo ensino / aprendizagem. Cabe à escola ser cada vez mais um núcleo 

policêntrico, aberto ao “mundo da vida”, estruturalmente construída como espaço sem 

muros, permeável ao universo informativo numa estreita malha, a “aldeia global”. O 

papel do professor é ser mediador nos processos de busca e organização da 

informação, no desenvolvimento do espírito crítico, numa relação marcada não pela 

superioridade ou inferioridade frente ao aluno, mas  de intercâmbio, permuta, no 

encontro e confronto de opiniões em autênticas comunidades de argumentação e 

comunicação.  Cabe ao aluno ser o agente, ator principal, da sua própria formação, ter 
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a consciência que ao longo de sua vida ocorrerá uma aprendizagem continuada e 

permanente (ESCOLA, 2011). 

Nessa abordagem, a educação é concebida como um sistema aberto,  na qual 

tudo está em movimento, é algo sem fim, numa espiral contínua na qual cada ação 

completa leva a um novo começo. Dessa forma, a educação leva a trocas, diálogos, 

interações, transformações e enriquecimento, tanto para o educando quanto para op 

educador, criando assim ambientes de aprendizagem que, baseado em princípios 

humanitários, se estendem ao longo da vida. Conclui-se que esse sistema aberto 

possui,  mecanismos de participação e descentralização flexíveis, com regras de 

controle discutidas pela comunidade e decisões tomadas por grupos 

interdisciplinares” (MORAES, 1997, p.68).  

Para incorporar a TIC na Escola é preciso ousar, vencer desafios, articular 

saberes, tecer continuamente a rede, criando e desatando novos nós conceituais que se 

inter-relacionam com a integração de diferentes tecnologias, com a linguagem 

hipermídia, as teorias educacionais, a aprendizagem do aluno, a prática do educador e 

a construção da mudança em sua prática, na Escola e na sociedade. Essa mudança 

torna-se possível ao propiciar ao educador o domínio das TIC e o uso destas para se 

inserir no contexto e no mundo, representar, interagir, refletir, compreender e atuar na 

melhoria de processos e produções, transformando-se e transformando-os. 

A incorporação das TIC na Escola favorece a criação de redes individuais de 

significados e a constituição de uma comunidade de aprendizagem que cria sua 

própria rede virtual de interação e colaboração, caracterizada por avanços e recuos, 

num movimento não linear de interconexões em um espaço complexo, que conduz ao 

desenvolvimento humano, educacional, social e cultural.  
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Hoje em dia, a tecnologia e a pedagogia estão estremecidas. Os pacotes 

informáticos, virtualmente de qualquer temática que seja, já podem ser comprados no 

supermercado ou acessados pela Internet. Mas estes “conteúdos específicos” estão 

estruturados a partir da lógica da informação, ou, quando muito, a partir da didática de 

ensino, encontrando-se ainda muito distantes da motivação pedagógica que se 

movimenta pelo impulso da comunicação, pela relação humana, que avança 

recorrentemente de experiência e que está dirigida ao outro, a um ser imerso na 

maravilhosa tarefa de construir-se, de abrir-se e apropriar-se de seu mundo. De um 

modelo educativo concebido como participação, criatividade, expressividade e 

relacionamento (GUTIÉRREZ,1999). 

Para Gutiérrez (1999), o uso educativo das TIC abarca três níveis: O conteúdo 

temático ou a ciência específica (saúde, agronomia, matemática, antropologia, etc.); 

Os instrumentos de transmissão desta temática (Internet, vídeo, etc.);A dimensão 

pedagógica que possibilite que os participantes (sujeitos do processo da 

aprendizagem) façam seus os conhecimentos científicos. Ainda que esses três níveis 

pareçam independentes, para um processo pedagógico, devem ser totalmente 

integrados, formando um único conjunto inter-relacionado com o objetivo de enfatizar 

e analisar as variáveis pedagógicas inerentes às novas tecnologias com o propósito de 

nivelar e facilitar o tratamento pedagógico. 
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3.4 ARTICULAÇÕES ENTRE OS SABERES E AS TIC 
  

Na sociedade do conhecimento e da tecnologia, torna-se necessário repensar o 

papel da Escola, mais especificamente as questões relacionadas com o ensino e a 

aprendizagem. 

O momento requer uma nova forma de pensar e agir para lidar com a rapidez e 

a abrangência de informações e com o dinamismo do conhecimento. Nessa 

perspectiva, a melhor forma de ensinar é aquela que propicia aos alunos o 

desenvolvimento de competências para lidar com as características da sociedade atual, 

que enfatiza a autonomia do aluno para a busca de novas compreensões, por meio de  

produção de idéias e de ações criativas e colaborativas. 

O envolvimento do  aluno é fundamental no processo da aprendizagem. Para 

isso, a Escola deve propiciar  ao aluno encontrar sentido e funcionalidade naquilo que 

constitui o foco de seus estudos em cada situação da sala de aula. 

A compreensão da realidade é fundamental para que o aluno possa participar 

como protagonista da história, anunciando novos caminhos para exercer sua 

cidadania. 

Isso evidencia a necessidade de trabalhar com o desenvolvimento de 

competências e habilidades, as quais se desenvolvem por meio de ações e de vários 

níveis de reflexão que congregam conceitos e estratégias, incluindo dinâmicas de 

trabalho que privilegiam a resolução de problemas emergentes no contexto ou no 

desenvolvimento de projetos. “As competências são construídas somente no 

confronto com verdadeiros obstáculos, em um processo de projeto ou resolução de 

problemas”(PERRENOUD, 1999). Sob esse enfoque, o papel da tecnologia pode ser 

um aliado extremamente importante, justamente porque demanda novas formas de 

interpretar e representar o conhecimento. 
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Embora a tecnologia seja um elemento da cultura bastante expressivo, ela 

precisa ser devidamente compreendida em termos das implicações do seu uso no 

processo de ensino / aprendizagem. Essa compreensão é que permite ao professor 

integrá-la na prática pedagógica. Porém, muitas vezes essa integração é vista de forma 

equivocada, acabando a tecnologia por ser incorporada por meio de uma disciplina 

direcionada apenas para instrumentalizar sua utilização, ou ainda, de forma agregada 

a uma determinada área curricular.  

Contudo, convém ressalvar uma vez mais que para esse efeito é fundamental 

que o professor, independentemente de sua área de atuação, possa conhecer as 

potencialidades e as limitações pedagógicas envolvidas nas diferentes tecnologias, 

quer seja  o vídeo, a Internet, o computador, entre outras. Importa que cada uma delas 

carrega suas próprias especificidades, que podem ser complementadas entre si com 

outros recursos tecnológicos. 

O uso da Internet na Escola pode exemplificar muito bem a multiplicidade de 

recursos que podem ser utilizados em situações de aprendizagem. Um dos recursos 

bastante conhecidos e usados são os sites / motores de busca, que podem facilitar e 

incentivar o aluno na pesquisa de informação e dados. Outro recurso da Internet que 

também vem sendo explorado educacionalmente são as ferramentas de comunicação, 

como por exemplo, correio eletrônico, fóruns de discussão e chats, entre outros. Esses 

novos meios de comunicação favorecem sem dúvida alguma, o estabelecimento de 

conexões entre pessoas de diferentes lugares, idades e profissões. A troca de idéias e 

experiências com pessoas de diversos contextos podem ampliar a visão do aluno no 

sentido de favorecer novas referências para sua reflexão. 

Os recursos pedagógicos da Internet, a pesquisa, a comunicação e a 

representação podem perfeitamente ser utilizados de forma articulada. O importante é 
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o professor conhecer as especificidades de cada um dos recursos para orientar-se na 

criação de ambientes que possam enriquecer o processo de aprendizagem do aluno. 

Da mesma forma essa visão deve orientar a articulação entre as diferentes tecnologias 

e as áreas curriculares. 

Essa perspectiva de articulação de saberes exige do professor uma nova 

postura, o comprometimento e o desejo pela busca, pelo aprender a aprender e pelo 

desenvolvimento de competências, as quais poderão favorecer a reconstrução da 

prática pedagógica. Portanto, não basta que o professor tenha apenas acesso às 

propostas e às concepções educacionais inovadoras condizentes com as sociedades do 

conhecimento e da tecnologia, é preciso dar oportunidade a esse profissional para a 

reconstrução de sua prática pedagógica, voltada para a articulação das áreas de 

conhecimento e da tecnologia. 

Cabe afirmar que as TIC trazem intrínseca sua própria pedagogia em 

diferentes manifestações que correspondem às sete características pedagógicas das 

experiências de aprendizagem (GUTIÉRREZ, 1999). Vejamos a análise resumida de 

cada umas delas: 

1. VIVER. Pela informação atualizada e permanente, as TIC 

favorecem a auto-organização de todo ser vivo. 

2. SENTIR. Estimulam e promovem a sensibilidade, como capacidade 

básica humana. 

3. GOZAR. Possibilitam a dimensão lúdica, um dos atrativos 

essenciais dos meios eletrônicos. 

4. INTERESSAR-SE. O interesse é concomitante ao 

comprometimento (inclusão) das novas tecnologias. 
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5. RELACIONAR-SE. As novas tecnologias são interativas e 

geradoras de relações variadas e significativas. 

6. QUERER. A participação voluntária constitui um dos atrativos mais 

potentes das novas tecnologias. 

7. FAZER. As novas tecnologias estimulam o fazer criativo e as novas 

formas de aprendizagem. 

 A pedagogia afirma que a aprendizagem está relacionada com o processo 

criativo de todo ser vivo que se auto-organiza e se auto constrói dentro do seu núcleo 

de vida.  Essa construção dos seres vivos tem como base as informações e o 

conhecimento que recebem e auto-organizam. Para MATURANA(1996) a cognição é 

um fenômeno biológico e tem consequências em todas as dimensões de nossa vida. 

 São precisamente as novas tecnologias que nos permitem ter acesso rápido e 

permanentemente às mais variadas e atualizadas informações e conhecimentos. A 

fonte que nos proporciona a informação para autoconstruir novas formas de vida nos 

seres vivos, hoje mais do que nunca, são as tecnologias eletrônicas de informação.  

 As novas tecnologias, por sua essência, são interativas e intercomunicativas, 

permitindo, assim, a interlocução exigida pela mediação pedagógica. A alternativa de 

interagir com os elementos que contêm os sítios web permitem o aparecimento de 

formas de comunicação bidirecional. Dessa forma, o computadores transformam-se 

em livros de textos interativos e meios de comunicação.  

 Mario Kaplún (1990) repetia com frequência que o processo educativo não se 

constrói com locutores e ouvintes, mas sim com interlocutores. É a comunicação-

educação que vai além do emissor receptor. Dos eixos condutores na Mediação 

Pedagógica, o mais importante é precisamente a interlocução. Uma regra inicial, 

pedagógica, é que o autor pense em primeiro lugar em seu interlocutor, se quer que o 
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educando seja sujeito de seu próprio processo educativo. Essa regra de ouro pode ser 

sintetizada assim: o interlocutor está sempre presente (GUTIÉRREZ, 1999).  

 Na mediação pedagógica entendemos a aprendizagem como um fazer; ao 

fazermos as coisas, aprendemos. É importante salientar que a faceta da exploração 

como um dos mais importantes recursos pedagógicos  das mesmas tecnologias. A web 

constitui um entorno em que é possível desenvolver uma aprendizagem exploradora 

ou descobridora, que favorece processos de integração e contextualização em um grau 

dificilmente alcançado com as técnicas lineares de apresentação. Essa capacidade 

exploratória oferecida pelos artefatos informáticos, sem dúvida, ajudará a contrastar a 

escassa ou nula motivação dos sistemas tradicionais de educação. 

 Diante da possibilidade de que os usuários das novas tecnologias possam 

lançar-se ao descobrimento de novas condições para aprendizagens mais 

comprometidas e de maior qualidade, alguns especialistas afirmam que o aprender a 

programar é, sem dúvida, uma forma maravilhosa de aprender a aprender. 

 Segundo LEVIS (2000), as novas tecnologias impulsionam o fazer criativo e a 

produção discursiva, em contraposição com o discurso teórico do ensino tradicional, 

afirmando que existe processo educativo quando se produzem resultados concretos, 

tangíveis, estimulantes, pessoais e grupais. As novas tecnologias obrigam o usuário a 

essa produção concreta e tangível. No computador e com ele, buscam-se informações 

que se transformam, se inter-relacionam e interagem nas mais diversas formas, quase 

sempre criativas. 

 É preciso atribuir a esses maravilhosos instrumentos que as TIC oferecem a 

sua correspondente dimensão pedagógica, suas potencialidades tecnológicas devem 

ser integradas nas suas possibilidades educativas.  
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CAPÍTULO 4 – EDUCAÇÃO NA ERA TECNOLÓGICA 
 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

O bom uso dos computadores e da Internet na educação é um assunto que 

interessa muito a diretores de Escola e lideranças educacionais. Com a popularização 

dos computadores, saber usá-los passou a ser uma habilidade essencial para a 

formação do cidadão. No entanto, até há pouco tempo era difícil provar se a 

tecnologia interferia positivamente no desempenho dos alunos. Porém, em 2005, a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) conseguiu 

mostrar que, mesmo descontando-se os indicadores econômicos, sociais e culturais, os 

alunos que afirmam não ter acesso a um computador tiveram desempenho pior em 

matemática (OCDE, 2005, p. 55-56). Esse é o estudo mais amplo realizado nesse 

sentido e indica que o aluno sem computador está em franca desvantagem, tanto em 

termos de conhecimento de tecnologia quanto em termos de desempenho em 

matemática. Diante disso, é grave constatar que nossas Escolas estão mal equipadas 

para enfrentar as necessidades tecnológicas e educacionais do nosso século. 

Será que algo realmente mudou nas formas de ensinar e aprender na era 

digital? 

Essa é uma pergunta que, frequentemente, todos os que se preocupam com a 

educação fazem. Será que houve realmente mudanças reais, substanciais, nas formas 

de ensinar e aprender em nossas salas de aula, em particular no ensino médio, como 

consequência do impacto das TIC na sociedade?  

 Quando perguntamos aos próprios docentes ou rastreamos os estudos a 

respeito, realizados nas últimas  décadas, a resposta pode ser ambígua, pois 

encontramos desde os otimistas, que apostam entusiasticamente no uso das TIC em 

sala de aula até aqueles que, ao contrário, mostram-se pessimistas e acreditam que a 
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gestão da informação digital, por seu imediatismo, superficialidade e falta de reflexão, 

supõe um empobrecimento das formas de pensar e conhecer. E, finalmente, há os 

céticos, que ao analisar não o que deve ser, e sim o que realmente  aconteceu até 

agora, observam que as TIC não tiveram quase nenhum impacto. 

 
4.2 ARGUMENTO OTIMISTA–O PODER TRANSFORMADOR DAS TIC 
 

Há quem aposte entusiasticamente no papel transformador das TIC nas formas 

de ensinar e aprender. Essas pessoas se apoiam na ideia de que a interação com tais 

tecnologias é muito atrativa para adolescentes de hoje, verdadeiros nativos digitais, 

segundo a expressão de PRENSKY (2001). Eles já naturalizaram o uso dessas 

tecnologias, que são mais sensíveis às necessidades do aluno. Dessa forma, 

aumentaram seu interesse e sua competência no uso da informação e do 

conhecimento. Os principais avanços introduzidos pelas TIC são resumidos a seguir 

(DE ALDAMA , 2012; COLL e MONEREO, 2008; COLLINS e HALVERSON, 

2009): 

1- Adaptação ao Aprendiz/Aluno: a imensa quantidade de informação e recursos 

disponíveis na rede permite ao usuário selecionar a informação que mais se 

ajusta aos seus interesses e necessidades, o que favorece a auto-regulação e o 

controle da própria aprendizagem. É o aprendiz quem decide o quê, como e 

quando aprender. 

2- Interação: as TIC favorecem um cenário dialógico em que cada ação do 

aprendiz pode ser acompanhada de um feedback. Um bom uso dessas 

tecnologias permite ao usuário tomar consciência de seus próprios atos. 

3- Apoio: um dos problemas mais comuns no ensino tradicional é o aprendiz não 

ver sentido na tarefa, seja porque ela se situa muito abaixo ou muito acima de 
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sua zona de desenvolvimento proximal. As TIC permitem oferecer as ajudas 

adequadas a cada aprendiz em cada momento. 

4- Jogos e Simulação: as TIC permitem simular cenários de aprendizagem real, 

ao mesmo tempo em que reduzem as consequências negativas que poderiam 

advir nesse contexto. 

5- Multimídia: graças às novas tecnologias, o conhecimento elaborado em sala de 

aula passa do formato impresso (próprio do ensino tradicional) para um 

formato multimídia, ampliando grandemente as modalidades de expressão e 

comunicação, estimulando, simultaneamente, diferentes sentidos. 

6- Publicação: nas aulas ditas tradicionais, os alunos consomem informação ou, 

no melhor dos casos, produzem algum conteúdo que será supervisionado pelo 

docente. As TIC permitem mostrar criações próprias e originais a um público 

real. 

 Resumindo: Se o conhecimento não é um fim em si mesmo, mas um meio 

para construir competências nos alunos, as TIC são ferramentas extraordinariamente 

poderosas e um espaço para construir uma nova cultura de aprendizagem. 

 
4.3 ARGUMENTO PESSIMISTA -  AS TIC EMPOBRECEM AS FORMAS DE 
ENSINAR E APRENDER 
 
 Os pessimistas sustentam que a interação com a informação na era digital 

supõe um empobrecimento das formas de conhecer, na medida em que promove o 

imediatismo, a superficialidade e a falta de reflexão, como demonstram as conversas 

nas redes sociais (CARR, 2011). Fica então a pergunta: Existe algo realmente 

importante do ponto de vista do conhecimento que se possa dizer em um tweet, em 

140 caracteres, pouco mais de 20 palavras? Nesse sentido, os argumentos essenciais a 
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favor dessa posição estão listados a seguir (DE ALDAMA , 2012, CARR, 2011, 

COLLINS  e HALVERSON, 2009): 

1. Empobrecimento Cognitivo na Era Digital: os alunos estão se acostumando a 

um acesso imediato à informação, que não requer deles um processo de 

reflexão e construção pessoal. Além disso, é comum realizarem várias tarefas 

ao mesmo tempo, o que impede um processamento elaborado da informação. 

2. Gestão da Sala Aula: são frequentes as dificuldades na gestão da sala de aula 

com a introdução das TIC, devido à escassez de recursos (na absoluta maioria 

dos casos, os alunos são obrigados a compartilhar os computadores) e perda 

do controle sobre as tarefas que os alunos realizam. 

3. Os Computadores não Podem Ensinar Tudo: as novas tecnologias 

proporcionam conteúdos, mas em nenhum caso chegarão a ensinar tudo o que 

é necessário. As aprendizagens sociais e atitudinais devem ser mediadas pelo 

docente. 

4. Autoridade e Ensino: alguns docentes, acostumados a que sua autoridade 

repouse sobre os conhecimentos e saberes que compartilham com os alunos, 

sentem-se ameaçados ao constatar que as TIC estão cumprindo suas funções. 

Se antes o único conhecimento legítimo que emergia em uma sala de aula era 

aquele proporcionado pelo docente, atualmente a informação e suas fontes se 

multiplicam quase indefinidamente. Essas condicionantes supõe um grande 

desafio e um esforço redobrados para os docentes, que se veem forçados a 

modificar seus modelos de ensino e instrução. 
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4.4 ARGUMENTO CÉTICO – SERÁ QUE ALGO REALMENTE MUDOU? 
 
 Por fim, podemos ver a terceira e última visão, a mais cética ou incrédula, 

segundo a qual as mudanças não são nem positivas nem negativas, pois simplesmente 

não houve mudanças de facto; as formas de ensinar e aprender na era digital são as 

mesmas que sempre predominaram na Escola, apenas se modificando o suporte 

quando as TIC são introduzidas em sala de aula (o que não é muito comum). 

 O argumento cético se apoia em dados de pesquisa que indicam que os alunos, 

quando processam informações digitais, costumam ter dificuldade para converter 

essas informações em verdadeiro conhecimento (POZO, 2002). Por exemplo, o 

Informe PISA-ERA 2009 mostra, ao contrário do argumento otimista, que a leitura 

digital dos adolescentes em muitos países, incluindo todos os da América Latina, 

dentre os quais o Brasil, é pior que a sua leitura tradicional em papel. 

 Eis as deficiências que podem ser observadas (COLL e MONEREO, 2008) : 

1- Estratégias de Seleção das Informações: os alunos não sabem buscar e 

selecionar as informações realmente relevantes, deixando-se  levar pelo 

próprio fluxo e formato em que se apresentam. 

2- Tradução da Informação de um Código a Outro: os alunos têm dificuldade 

quando as informações são apresentadas em códigos diferentes e é necessário 

traduzi-las de um para outro. 

3- Integração de Diferentes Fontes e Tipos de Informação: para além da 

dificuldade de tradução, há também outros problemas como por exemplo 

quando o aluno depara-se com informações diversas ou contraditórias, como 
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ocorre nos espaços virtuais, onde nunca se tem um saber consolidado e 

estabelecido.  

4- Tendência a Reproduzir em vez de Refletir sobre a Informação Encontrada: no 

melhor dos casos, quando se deparam com informações diversas, os alunos 

tendem a usar o “recortar e colar” em vez de procurar construir sua própria 

visão, integrando essas diversas posições.   

 

4.5  AVALIAÇÃO E SUGESTÕES PARA A INTEGRAÇÃO DAS TIC NA 
EDUCAÇÃO 
 
 Resumindo, a maioria dos adolescentes nativos digitais tem uma alfabetização 

digital, ou seja, eles sabem usar as TIC, mas não têm uma alfabetização digital que os 

habilitem com as estratégias necessárias para transformar essa informação a que 

conseguem ter acesso em conhecimento autêntico. Essa é uma demanda 

imprescindível para construir uma verdadeira sociedade do conhecimento, que requer 

uma nova cultura de aprendizagem (POZO, 2002). Cultura essa que implica que o uso 

das TIC não deve ser para simplesmente reproduzir velhos hábitos de ensino e 

aprendizagem transmissivos, mas sim para fomentar novas formas de aprender e 

ensinar em que o docente seja o mediador que transcenda a sala de aula para 

incorporar os novos espaços de conhecimento abertos pelas TIC.  

 Porém, sabemos que, para que essas mudanças ocorram efetivamente, é 

necessário não apenas dispor desses recursos tecnológicos em sala de aula, mas 

também e principalmente mudar a forma como professores e alunos concebem seu 

uso e suas funções; em suma, mudar suas mentalidades ou concepções de ensino e 

aprendizagem (POZO ET AL. 2006; POZO e  PÉREZ ECHEVERRIA, 2001).  

 Olhando assim por uma perspectiva tradicional ou direta, na qual a função 

primordial da educação é transmitir aos alunos saberes estabelecidos, bem definidos, 
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o impacto das TIC se limita a mudar o suporte da prática docente em vez de 

transformá-la (DE ALDAMA, 2012). 

 Contudo, se acreditamos que o conhecimento não é um fim em si mesmo, mas 

o meio para construir competências nos alunos, para dotá-los de estratégias que 

convertam a informação em conhecimento, então dessa forma as TIC constituem  não 

apenas ferramentas extraordinariamente poderosas, mas também um novo espaço para 

construir uma nova cultura de aprendizagem em nossas salas de aula. 

 Em primeiro lugar, para BELLONI (2001), um princípio mais geral diz 

respeito à integração das TIC na educação, que só faz pleno sentido se realizada em 

dupla dimensão: como ferramentas pedagógicas e como objetos de estudo. Somente 

uma abordagem integradora que considere ao mesmo tempo estas duas dimensões 

(instrumental e conceitual; ética e estética) poderá dar conta da complexidade do 

problema e propiciar uma apropriação ativa e criativa destas tecnologias pelo 

professor e pelo aluno (JACQUINOT,1996). 

 Como irá a instituição escolar responder a este desafio? Integrar as TIC no 

cotidiano da Escola, na sala de aula, de modo criativo, crítico, competente? Isso 

exigirá investimentos significativos e transformações profundas e radicais na 

formação de professores, pesquisa voltada para metodologias de ensino, nos modos de 

seleção, aquisição, e acessibilidade de equipamentos, materiais didáticos e 

pedagógicos, além de  muita, muita criatividade. 

 
4.6  ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DO PLANO TECNOLÓGICO DA 
EDUCAÇÃO EM PORTUGAL 
 
 O estudo sobre a aplicação do Plano Tecnológico da Educação (PTE),em 

Portugal constitui o mais recente e maior plano político de modernização tecnológica 

das Escolas portuguesas, nas Escolas do concelho de Celorico de Basto (pertencentes 
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ao distrito de Braga, zona norte de Portugal Continental), efetuado (TEIXEIRA ET 

AL., 2013), teve os seguintes objetivos: conhecer a notoriedade do PTE junto aos 

professores; descrever a disponibilidade e o funcionamento de meios informáticos nas 

Escolas  (fornecidos pelo PTE); investigar a utilização e integração das TIC; 

identificar o nível de formação em que os professores se encontram, assim como a 

formação implementada no âmbito do PTE; ingerir, globalmente, sobre a 

funcionalidade dos projetos aplicados pelo referido plano na realidade estudada, e 

perceber quais as principais recomendações dos professores para que haja uma efetiva 

integração das TIC nas práticas pedagógicas. 

 No contexto da Sociedade da Informação, onde as TIC constituem um dos 

principais ícones e eixo central da sociedade atual, criando e difundindo uma cultura 

digital, assente na informação desmaterializada, cuja energia transformadora molda e 

afeta todas as esferas de ação dessa sociedade, surgem, inevitavelmente, repercussões 

ao nível da educação enquanto sistema aberto, nos aspetos organizativo, financeiro, 

material, metodológico e humano (SILVA E SILVA, 2001), colocando à Escola o 

desafio do construtivismo social (MOREIRA, 2005), e atribuindo-lhe um papel 

angular na transformação da Sociedade da Informação na Sociedade do 

Conhecimento (CASTELLS, 1999).  

 A Sociedade da Informação, consagrada em Portugal pelo Livro Verde para a 

Sociedade da Informação  (COELHO ET AL,1997), reafirmada, posteriormente, em 

2001, pelo estudo realizado pelo Ministério da Solidariedade (MONIZ E KOVÁCS, 

2001), a propósito da influência da Sociedade de Informação sobre o emprego, pelos 

relatórios da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento e outros 

organismos (2008;2010), pela Lei 41/2008, em que foi tomada como uma das grandes 

opções para o ano 2009, pelo Plano Tecnológico como “resposta política nacional à 
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necessidade de garantir a transição de uma sociedade industrial para uma sociedade 

do conhecimento “(Resolução do Conselho de Ministros n º 17/2010:619) – exige à 

Escola que aprenda e ensine a expressar-se digitalmente, falando e escrevendo para a 

tela, processando grandes quantidades de informação, extraindo e integrando o 

significado a partir de múltiplos meios e adaptando-se a mudanças rápidas e violentas. 

 Fala-se, assim,  da capacidade da  Escola ser detentora de uma Tecnologia 

Educativa, entendida como todo o conjunto de “ferramentas intelectuais, 

organizativas e artefactuais, colocadas à disposição dos indivíduos envolvidos na 

planificação, implementação e avaliação da aprendizagem” (SANCHO, 2011) e como 

um espaço de “conhecimento pedagógico sobre os mídia, a cultura e a educação”, 

estudando  “os processos de ensino e de transmissão da cultura tecnologicamente 

mediada em diferentes contextos educativos” (MOREIRA, 2009), pressupondo-se, 

deste modo, a aplicação e uso de novos instrumentos de tecnologia para a melhoria da 

educação, assumindo-se as TIC como um dos vetores principais da Tecnologia 

Educativa. 

 As potencialidades educativas das TIC abrangem um leque multifacetado de 

vantagens e desvantagens. Entre as inúmeras vantagens destaca-se: novas ferramentas 

como recursos ou seja “materiais semióticos”(BARRETO, 2009); acesso a uma 

vastíssima quantidade de informações e um grande campo de investigação; novas 

linguagens (SILVA, 2001a), e “canais de comunicação imediata, síncrona e 

assíncrona”(ESCOLA, 2007), permitindo uma comunicação multidirecional e a 

eliminação de barreiras geográficas e temporais; simplificações de informações 

complexas ao permitir o uso de recursos multimídia; aquisição de competências na 

utilização das TIC, preparando os alunos para a Sociedade da Informação e uma vida 

na qual a tecnologia impera de forma inequívoca (SARRAMONA, 2006); melhores 
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resultados escolares dos alunos (BALANSKAT, BLAMIRE e KEFALA, 2006); 

vantagens de caráter financeiro e organizativo, reduzindo custos através das vias e-

learning ou b-learnig; utilização dos computadores como “ferramentas mentais”  

(JONASSEN, 2001), ou seja ferramentas de organização semântica; de modelação 

dinâmica; de interpretação; de construção do conhecimento (ex. hipertexto); e 

ferramentas de conversação e colaboração (ex. chats, correio eletrônico, e-

conferências, e-grupos). 

 Do lado das desvantagens salienta-se duas perigosas ilusões, a ideia de que 

sofisticados utensílios, como computadores, quadros interativos, entre outros, irão 

resolver os problemas da educação, o que não corresponde à verdade, uma vez que 

não passam de auxiliares extraordinários, e a ilusão gestionária, organizacional, que 

se transforma rapidamente numa nova burocracia insensata e asfixiante (NÓVOA, 

2009). Destacam-se ainda alguns dos perigos da utilização irrefletida das TIC: 

aplicação indiscriminada das tecnologias em contexto de sala de aula (LITWIN, 

2005); condução ao aumento do sedentarismo, debilitação da comunicação sensório-

afetiva, reforço da estratificação social e da centralização, criando-se uma cultura 

“algo semelhante ao baralho das cartas embaralhado” (POSTMAN,1993), 

constituindo uma ameaça real à diversidade cultural patente na homogeneidade e nas 

reais tendências imperialistas, observáveis na sociedade de informação (SKILBECK, 

1998), tornando a imagem a imperatriz, o que cria jovens que “vivem num estado 

quase permanente de sobrexcitação” (NÓVOA, 2009), na denominada modernidade 

líquida (BAUMAN, 2000); bulliyng online (LIVINGSTONE ET AL., 2010); TIC 

sem acompanhamento de uma reflexão crítica conduzindo ao processamento da 

informação descontextualizado da realidade, levando o aluno a perder-se no 

“hiperespaço”; resistência  dos educadores ao uso das tecnologias (EXECUTIVE 
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AGENCY EDUCACIONAL, AUDIOVISUAL & CULTURE, 2009), afetando a 

relação com os alunos, sendo que, por vezes, estes são mais competentes no uso das 

TIC do que os professores; modelo de formação de professores, baseado no 

paradigma da deficiência (PIANO, 2007), restringindo a formação ao aspecto 

funcional das tecnologias (COSTA ET AL., 2008); falta de software adaptado aos 

conteúdos curriculares e às necessidades educativas (CABERO, 1998).  

 A linha fronteiriça entre o que pode ser um benefício ou um malefício é muito 

tênue, pelo que “o grande diferencial está em quem as utiliza”(LOPES, 2009). A 

centralidade deste papel cabe ao professor, exigido-se-lhe que se aproprie das mesmas 

e se mantenha preparado e atualizado para o seu uso – daí a importância da formação 

de professores (NÓVOA, 2009, UNESCO, 2002, CEBRIÁN DE LA SERNA , 1996) 

– atribuindo-se-lhe a responsabilidade acrescida de ajudar o aluno a reintegrar a 

informação no seu contexto, transformando-a em conhecimento (SILVA, 2001a). 

 O professor deve, assim, assumir o papel de avaliar as TIC, atendendo a 

diferentes dimensões, nomeadamente as defendidas por CABERO (2001): os aspetos 

técnicos, as características e potencialidades tecnológicas, os conteúdos, os aspetos 

físicos e ergonómicos, a organização interna da informação, os receptores, a 

utilização por parte do aluno. 

 Respondendo a este apelo Portugal criou, em 2005, o Plano Tecnológico e em 

2007, pela Resolução 137/2007, o Plano Tecnológico da Educação, integrado na 

Estratégia de Lisboa e no Programa Educação e Formação 2010, com o auspicioso e 

estratégico objetivo de colocar Portugal entre os cinco países europeus mais 

avançados em matéria de modernização tecnológica das Escolas portuguesas 

(DESPACHO 143/2008), promovendo a integração e a utilização generalizada das 

TIC nos processos de ensino e de aprendizagem.   
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CAPÍTULO 5 – CULTURA MEDIÁTICA 
 
5.1 CONCEITO 
 
 Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre, Cultura (do latim cultura), na 

definição do antropólogo Edward B. Tylor, é “todo aquele complexo que inclui o 

conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos 

e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade”.Tylor é 

considerado o pai do conceito moderno de cultura. Ele vê a cultura humana como 

única, pois defende que os diferentes povos sofreriam convergência de suas práticas 

culturais ao longo de seu desenvolvimento, ideia que não agrega consenso hoje em 

dia.  

 No decorrer dos anos a educação passou por diversas transformações e ainda 

contínua em um processo de constantes mudanças. De certa forma, buscando a 

melhor maneira de integrar o indivíduo na sociedade, utilizando-se dos meios 

tecnológicos no ambiente escolar com fins educacionais, surge uma nova cultura: a 

Midiática. 

  Para SILVA (2012), uma das grandes transformações ocorridas recentemente 

refere-se às mídias. As mídias, de modo geral, podem ser definidas como todos os 

meios de comunicação de massa; jornal impresso, emissora de TV, rádio, revista, 

CDs, livros, Internet, novela, outdoor, etc.; seja ele para informar, fazer publicidade 

ou como entretenimento. As mídias estão presentes em todos os lugares e fazem parte 

significativa em nosso cotidiano. São produtoras de cultura, pois transmitem 

mensagens, influenciam no comportamento, no modo de agir, pensar e sentir das 

pessoas. As culturas midiáticas também representam poder.  A opinião que temos em 

relação a algum facto que está na mídia, está relacionado com as nossas condições 

sociais e econômicas. Cultura é muito mais do que festas e comidas tradicionais de 
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uma sociedade, ela é produtora de sentidos e valores. 

 Mas não basta só ter uma diversidade tecnológica sem saber como utilizá-la 

em sala de aula de forma a possibilitar a aprendizagem e conscientização dos alunos, 

é necessário ter o conhecimento da mesma. Os professores precisam fazer o uso 

destas de forma a torna as aulas mais interessantes e atraentes. 

 Portanto, as mídias são agentes sociais da socialização, agentes sociais da 

educação. E cabe aos professores e alunos saberem usar de forma coerente esses 

meios possibilitando ensino / aprendizagem contínua, criar e recriar, buscando sempre 

melhoras. 

 
5.2 MEDIATIZAÇÃO: DA TECNOLOGIA À COMUNICAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 Nesta passagem de século e de milênio, a integração das TIC, não apenas 

como meios de melhorar a eficiência dos sistemas, mas principalmente como 

ferramentas pedagógicas efetivamente a serviço da formação do indivíduo autônomo 

vai exigir o aumento da adequação e da produtividade dos sistemas educacionais. 

 É fundamental reconhecer a importância das TIC e a urgência de criar 

conhecimentos e mecanismos que possibilitem sua integração na educação, sendo 

também preciso evitar o “deslumbramento que tende a levar ao uso mais ou menos 

indiscriminado da tecnologia por si e em si, ou seja, mais por virtualidades técnicas 

do que por suas virtudes pedagógicas”, como diz BELLONI (2001). 

 Nesse contexto de transformações socioculturais provocadas pela 

disseminação das tecnologias, a midiatização das mensagens pedagógicas está no 

coração dos processos educacionais, merecendo este novo conceito que nos 

detenhamos um pouco em sua significação. 

 Mediatizar significa, então, codificar as mensagens pedagógicas, traduzindo-

as sob diversas formas, segundo o meio técnico escolhido (por exemplo, um 
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documento impresso, um programa informático didático, ou um videograma), 

respeitando as “regras da arte”, isto é, as características técnicas e as peculiaridades de 

discurso do meio técnico (BLANDIN,1990). 

 Para BELLONI (2001), olhando do ponto de vista mais amplo da concepção 

de unidades de cursos de aprendizagem aberta e autônoma, presencial ou à distância, 

ou seja, desde a perspectiva do processo educacional como um todo, mediatizar 

significa conceber metodologias de ensino e estratégias de utilização de materiais de 

ensino/aprendizagem que potenciem ao máximo as possibilidades de aprendizagem 

autônoma. Isto inclui desde a seleção e elaboração dos conteúdos, à criação de 

metodologias de ensino e estudo, centradas no aluno, voltadas para a formação da 

autonomia, à seleção dos meios mais adequados e a produção de materiais, até à 

criação e implementação de estratégias de utilização destes materiais e de 

acompanhamento do estudante de modo a assegurar a interação do estudante com o 

sistema de ensino. 

 As TIC,  para a mesma autora, ao mesmo tempo em que trazem grandes 

potencialidades de criação de novas formas mais performáticas de mediatização, 

acrescentam muita complexidade ao processo de mediatização do 

ensino/aprendizagem, pois há grandes dificuldades na apropriação destas técnicas no 

campo educacional para enfim terem sua utilização pedagógica. Suas características 

essenciais são: simulação, virtualidade, acessibilidade a superabundância e externa 

diversidade de informações. Estas características são totalmente novas e demandam 

concepções metodológicas muito diferentes daquelas metodologias tradicionais de 

ensino, baseadas num discurso científico linear, cartesiano e positivo. Sua utilização 

com fins educacionais exige mudanças radicais nos modos de compreender o ensino e 

a didática. 



58 
 

 
 
5.3 ASPETOS PEDAGÓGICOS: INFORMAÇÃO VERSUS CONHECIMENTO 
 
 O que significa conhecimento e como ele difere da informação? A informação 

é vista aqui como factos, os dados que encontramos nas publicações, na Internet ou 

mesmo naquilo que as pessoas trocam em si. O conhecimento é o que cada indivíduo 

constrói como produto do processamento, da interpretação, da compreensão da 

informação. É o significado que atribuímos e representamos em nossa mente sobre a 

nossa realidade. É algo construído por cada um, muito próprio e impossível de ser 

passado, pois o que é passado é a informação que advém desse conhecimento, porém 

nunca o conhecimento em si (VALENTE, 2002). 

 Essa distinção entre informação e conhecimento leva-nos a atribuir diferentes 

significados aos conceitos de ensino e aprendizagem. Um significado para o conceito 

de ensino pode ser literal, definido pela origem etimológica da palavra. Ensinar tem 

sua origem no latim, ensignare, que significa “colocar signos”, ou seja é o ato de 

“depositar informação no aprendiz”, que é a educação bancaria, tão criticada por 

Paulo Freire (1970). Segundo essa concepção, o  professor ensina quando passa a 

informação para o aluno e este aprende quando memoriza e reproduz fielmente essa 

informação. Aprender está diretamente vinculado à memorização e à reprodução da 

informação.  

 Uma outra interpretação  para o conceito de aprender é o de construir 

conhecimento. Para tanto, segundo VALENTE (2002), o aprendiz deve processar  a 

informação que obtém interagindo com o mundo dos objetos e das pessoas. Nessa 

interação com o mundo, o aprendiz coloca-se em situações que devem ser resolvidas, 

e para tanto, é necessário buscar certas informações. Ocorre que nem sempre a 

informação é passível de ser aplicada da mesma forma que foi obtida. Para que possa 
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ser aplicada exige-se sua interpretação e seu processamento, o que implica a 

atribuição de significados de modo que a informação passe a ter sentido para aquele 

aprendiz. Portanto, aprender significa apropriar-se da informação segundo os 

conhecimentos que o aprendiz já possui e que estão sendo continuamente construídos. 

 Ensinar deixa de ser o ato de transmitir informação e passa a ser o de criar 

ambientes e situações de aprendizagem para que o aluno possa interagir com uma 

variedade de situações e problemas, auxiliando-o em sua interpretação para que 

consiga construir novos conhecimentos. 

 A distinção entre uma abordagem educacional que privilegia a transmissão de 

informação e uma abordagem que enfatiza o desenvolvimento de projetos e a 

construção de conhecimentos coloca os professores em dois polos que não podem ser 

vistos como antagônicos. Eles não podem ser  extremistas no sentido de terem que 

optar exclusivamente por uma prática baseada na transmissão de informação ou na 

construção de conhecimento. O professor deve estar preparado e saber intervir no 

processo de aprendizagem do aluno, para que ele seja capaz de transformar as 

informações (transmitidas e/ou pesquisadas) em conhecimento, por meio de 

situações-problema, projetos e/ou outras atividades que envolvam ações reflexivas. 

 O mais importante é que haja um movimento entre essas duas abordagens 

pedagógicas de forma articulada, propiciando ao aluno oportunidades de construção 

do conhecimento. 

 Portanto, educar é atualizar histórica e culturalmente as novas gerações, e essa 

atualização refere-se aos conhecimentos mais tradicionais, clássicos, aos aspectos 

mais constantes, universais, incontestáveis do conhecimento humano, os quais a 

sociedade não descarta pela sua essencialidade na atividade humana civilizada. 

(FORQUIM,1993). 
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5.4 O PROFESSOR NA DICOTOMIA: CONTRA OU A FAVOR DAS TIC 
 
 A importância enorme que o uso das TIC vem tendo na vida social faz com 

que funcionem como uma espécie de rolo compressor, levando os professores a se 

sentir pressionados a desenvolver atividades para as quais não se sentem a maioria das 

vezes preparados, ou a aderir alegremente, sem muita reflexão (sendo esse segundo 

grupo em geral a maioria). Por outro lado, pode haver também uma vaga sensação de 

culpa por parte dos educadores ao pensar que estes meios poderiam realmente 

contribuir para a melhoria de seu ensino, significando inovações pedagógicas 

importantes, já que outras instituições (em geral privadas e com fins comerciais) vêm 

investindo muito alto nessa área. Entre estas atitudes antagônicas podemos talvez 

encontrar a verdade “somewhere in between”(BATES, 1993). 

 BLANDIN (1990), especialista francês em formação continua, observa a 

mesma dicotomia na atitude de professores e especialistas de os “resistentes” que, 

segundo ele, corresponde à velha contradição entre os antigos e os modernos, desde 

sempre presentes no campo educacional, e que leva a reduzir o debate entre os 

“contra” e os “a favor” revelando assim uma visão tecnocêntrica, que coloca a 

tecnologia como fator determinante das mudanças na sociedade. Para este autor, o 

correto seria uma visão antropocêntrica que coloca o ser humano – no caso da 

educação, o estudante, mas também o professor – no centro do processo de 

comunicação e de informação: tanto a recusa quanto a apologia da técnica significam 

uma omissão do humanismo frente ao pensamento tecnicista. 

 Cabe ressaltar que as TIC não são necessariamente mais relevantes ou mais 

eficazes do que as mídias tradicionais em qualquer situação de aprendizagem. Mas é 

preciso também não esquecer que, embora estas técnicas ainda não tenham 
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demonstrado toda sua eficácia pedagógica, elas estão sem sombra de dúvidas mais 

presentes na vida cotidiana e fazem parte do universo dos adolescentes, sendo esta a 

razão principal da necessidade de sua integração na educação, afirma BELLONI 

(1999). 

 O professor, no seu trabalho, vive imerso num mundo de comunicação, não 

necessariamente de novas tecnologias. Os jovens vivem, no seu cotidiano, imersos 

num mundo de novas tecnologias, não necessariamente de comunicação. Será esta 

afirmação verdadeira? A resposta pode ser sim e não. Embora, seja intrínseco às 

relações humanas e, portanto, fundamental nas relações sociais, o processo 

comunicativo é algo que pode ser aperfeiçoado, modificado, melhorado sempre, a fim 

de ampliar os objetivos a que se destina, propiciar o desenvolvimento científico-

tecnológico e, especialmente, tornar mais fácil e prazerosa a vida em sociedade. 

 Para NÓVOA (1995) a existência de tecnologias, particularmente as TIC, 

como o computador, os softwares, e as multimídias, garante a comunicação no seu 

sentido estrito de inter-relação entre pessoas ou entre pessoas, mediada por 

instrumentos. Enquanto os documentos das políticas educacionais que incorporam 

tecnologias na Escola sugerem que as tecnologias vão melhorar o aprendizado dos 

alunos e valorizar o trabalho do professor, não é isso que está acontecendo na prática, 

nem é essa a percepção e compreensão dos professores e de seus formadores. 

 A sociedade espera muito do professor, mas não valoriza o seu trabalho, 

responsabilizando-o pelo que existe de ruim na educação. E as tecnologias da 

comunicação tem aparecido como panaceia que vai resolver os problemas crônicos da 

educação brasileira. É nesse universo de paradoxos que os professores atuais realizam 

o seu trabalho. Resumindo, não é nada fácil ser professor hoje em dia! 
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 NÓVOA (1995) afirma que os professores têm vivido tempos paradoxais, 

pois, pede-se-lhes quase tudo, da-se-lhes quase nada. Este sentimento de impotência 

tem sido chamado de “mal-estar docente”. 

 O criador desse termo, José Manoel Esteve (1995), compara este momento de 

mudanças sociais aceleradas à encenação de peça teatral onde os atores em trajes de 

determinada época são surpreendidos pela mudança de cenário. O clássico e severo 

pano de fundo anterior é substituído pelo colorido fluorescente da pós-modernidade. 

A reação inicial é de surpresa, depois vem a tensão e desconcerto. Os atores querem 

obter explicações sobre o acontecido. O que fazer? Continuar a peça recitando versos 

num cenário de luzes intermitentes ou pedir à plateia que pare de rir para ouvir o que 

dizem? E continua o autor: “O problema reside em que, independentemente de quem 

provocou a mudança, são os atores que dão a cara. São eles, portanto, quem terão de 

encontrar uma saída airosa, ainda que não sejam os responsáveis, em qualquer caso, a 

palavra mal-estar poderia resumir os sentimentos deste grupo de atores perante uma 

série de circunstâncias imprevistas que os obrigam a fazer um papel ridículo” 

(ESTEVE, 1995).   

 Atualmente, não basta dizer que os professores precisam estar atualizados com 

as informações da matéria que lecionam, porque o mais difícil é manter a segurança 

da atualização do conhecimento. Tudo isso tende a reforçar ainda mais os obstáculos 

que a Escola tem para se inserir na complexa e desconcertante realidade da nossa 

sociedade. Enquanto permanecer a verticalidade na relação docente e a 

sequencialidade no modelo pedagógico, não haverá tecnologia capaz de tirar a Escola 

do autismo em que vive. Por isso, é indispensável partir dos problemas de 

comunicação antes de falar sobre os meios”(MARTIN-BARBERO, 2000). 
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 Os jovens têm manifestado uma grande familiaridade com estes meios 

tecnológicos e isso tem incomodado os professores que ainda não conseguiram 

descentra-se no processo educativo. Muitos professores ainda têm também 

dificuldade em alterar rapidamente o que tradicionalmente se colocava: o professor 

ensina e o aluno aprende; até porque os cursos de formação de professores, de 

maneira quase geral, não incorporam essa preocupação. 

 Hoje, todos professores e alunos, são aprendentes e ensinantes, e essa 

compreensão requer processos comunicativos não-coercitivos, horizontais, circulares, 

não-lineares, sobretudo porque tais processos é que são garantidores de uma 

circularidade mais democrática dos diferentes saberes, de aprendizagens múltiplas, de 

mosteiro e de cidadela, de conhecimento e reflexão sobre as diferentes linguagens 

circulantes na vida social: linguagem de televisão, do vídeo, do videogame, do 

cinema, das imagens em geral, do computador, em especial, uma vez que o 

computador é mídia cognitiva e é multimídico (LIBANEO,1998).  

 
5.5 O VALOR DESEDUCATIVO DA CULTURA MEDIÁTICA E AS 
IMPLICAÇÕES SOCIOCULTURAIS 
 
 A educação deve corresponder ao incontornável repto de transformação do 

indivíduo em pessoa (BOA VIDA & AMADO, 2006). A partir dessa afirmação 

podemos afiançar que o desígnio prioritário da educação é a pessoa. Em educação não 

importa apenas obter esta ou aquela capacidade do indivíduo, esta ou aquela 

habilidade. 

 Significa dizer que a prioridade da educação está no propiciar a emergência e 

a afirmação da pessoa, na medida em que a educação se refere essencialmente a uma 

proposta de humanização que, por meio de valores, seja susceptível de conseguir a 
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plenitude da pessoa (GIL, 2003). Portanto, a pessoa constitui, na verdade um referente 

obrigatório da educabilidade humana.  

 Para Patrício (1993), educar é transformar em pessoa; educar-se é fazer de si 

pessoa humana, é desenvolver em si a pessoa humana que se é germinalmente, pois o 

homem não nasce pessoa feita, nasce pessoa a fazer e, em rigor, pessoa a fazer-se. 

 A nossa sociedade está marcada na sua organização, funcionamento e 

desenvolvimento pela ação dos meios de comunicação. Sabemos que o poder dos 

meios de comunicação é muito contundente. Com o poder e a influência desses meios 

é possível dizer numa certa vertente que a cultura que temos é uma  “cultura de  

massas”, dispensada sobretudo pela televisão: o mídia dominante.  

 Alguns autores procuram explicitar as virtualidades educacionais da televisão 

e até da publicidade. Porém, sem excluirmos semelhante orientação é necessário 

realizar hoje a crítica do valor deseducativo dos mídia, nomeadamente, aquele que 

ainda ocupa um papel dominante: a televisão. 

 A partir dessa perspectiva, REIS (2014) vem falar sobre a necessidade de uma 

crítica, é o estado de “denegação” que se vive ainda em torno da natureza 

deseducativa da “cultura mediática” e dos seus eventuais efeitos perniciosos. 

 MYERS (2000)diz: “As formas da cultura mass mediática não são inefectivas; 

elas tingem a nossa consciência e ensinam-nos como agir”. Curiosamente, a maior 

parte das pessoas concorda que os mídia afetam a cultura mas negam o mesmo efeito 

sobre si próprias. Este fenómeno é tão robusto que os investigadores lhe deram um 

nome – “o efeito terceira-pessoa”. Outros que não nós, pensamos, são afetados pela 

publicidade, pela propaganda política, pela violência nos mídia, e pelos scripts sociais 

mediáticos. A investigação, contudo, desarma esta hubris: já sabemos quem são os 

outros, somos nós. 
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 No mesmo sentido tem insistido KILLBOURNE (2000), ao denunciar o facto 

de que todos nós nos julgamos imunes à publicidade, que até aparenta ser divertido. 

Esse é seu artifício. Como diz COSTA (1992), ela é como Janos: tem duas caras, uma 

aduladora, outra manipuladora. Mas, afinal, no fundo uma só. Pois, a publicidade,  

além de ser um contexto omnipresente, é uma indústria cultural que fabrica “modelos 

de conduta” e  “maneja símbolos, imagens, culturemas”(COSTA, 1992). 

 Esta orientação só pode ser tida como deseducativa se tivermos em conta, 

como desde Kant  sabemos, que toda a realização pessoal autêntica e toda a educação 

implica esforço, sacrifício, abrir-se à dificuldade, projetar-se axiologicamente para o 

melhor e mais elevado, equacionar o “ser” indo para além do fechamento no “ter” e 

aparentar (FROM,1980). 

 Nos nossos dias, a Escola tornou-se numa simples parte de uma entidade 

educativa total. No novo sistema educativo participam também a família, a igreja, os 

meios de comunicação de massas, a publicidade, o meio do trabalho, os partidos 

políticos, a pertença de uma classe social, as próprias relações humanas (COLOM, 

1987). 

 Para REIS (2014), não podemos aceitar uma perspectiva disjuntiva das 

relações que foram estabelecidas entre a Escola e os mass-mídia. A relação entre 

esses dois fenômenos não pode ser entendida em termos de simples sobreposição, 

nem de simples exclusão mútua, pois a sua diferenciação estrutural e funcional 

corresponde a uma solicitação real, válida, por motivos diversificados, para cada um 

dos subsistemas. Pode-se dizer o mesmo sobre a relação entre a educação, 

globalmente considerada, e o contexto da dita “cultura de massas” ou “cultura 

mediática”. Porém, hoje vivemos um contexto de alguma dissociação e contradição 

entre ambas as esferas, cujas consequências estão ainda por determinar. Esse é o 
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âmbito do valor (des)educativo da “cultura mediática”, que entendemos como um dos 

maiores desafios da  teoria da educação. 

 Temos, então, de enfrentar hoje a renovada contenda entre esses dois mundos 

paralelos – o da Escola e o dos mídia –  afinal, geneticamente são complementares e 

concorrentes, colaboradores e rivais (MESQUITA, 2003). 

 Falamos aqui da Escola como se falássemos da educação, duas realidades que 

não se confundem, embora se possa entender que a Escola seja, pelo menos 

programaticamente, a guardiã de um certo conceito de educação, socialmente 

consensuado e fundado criticamente, em valores. E espera-se, também que a própria 

Escola não albergue em si o deseducativo, ainda que nem sempre possa cumprir o 

educativo. 

 Sabemos que os meios de comunicação de massas são hoje a primeira 

atividade de lazer e a principal fonte de informação, o que faz deles o coração da vida 

política e cultural das sociedades modernas (MORDUCHOWICHZ, 2003). 

  O poder dessa cultura mediática que determina a forma como percebemos e 

compreendemos a realidade parece ser de tal ordem que, mesmo ressalvando a relação 

dialética do receptor e dos meios, não podemos deixar de reconhecer a sua capacidade 

e força para, sobre certas condições, fixar agendas, produzir significados, formar 

opiniões e construir identidades, diz MORDUCHOWICHZ (2003). 

 Numa caracterização já célebre, FERRÉS (1994)  mostrou como estes dois 

mundos– o da Escola e o dos massmídia – se opunham de modo dramático. De um 

lado, aparece-nos a Escola centrada na cultura humanística, letrada, onde continua a 

imperar a hegemonia do verbal, da abstração, da análise e da lógica, da racionalidade 

linear, associada à sistematização e à estruturação dos conhecimentos. Por outro lado, 

vem-se instilando de modo crescente a dita cultura mediática, marcada pelo império 



67 
 

audiovisual, atreito à concreção, à imediatez, ao sensorialismo, à ubiquidade e ao 

globalismo perceptivo, que constitui um autêntico reino do divertimento e do lazer. 

Entre ambos, estabelecer-se um abismo imenso que separa duas vias opostas: 

a da vontade personalizadora da educação escolar, limitada nas suas possibilidades 

persuasivas, frente à da contundência fascinadora da cultura mediática e suas 

inúmeras atrações. 

 A Escola aparece como portadora da cultura nobre, enquanto os mídia 

fornecem a cultura mosaico de cariz, supostamente, inferior. Naturalmente, pais e 

professores queixam-se da cultura mediática, cuja a rainha é a televisão. À primeira 

atribui-se a formação da inteligência lúcida, segundo uma atenção exigente. A 

segunda motivou uma reconstrução das bases psicológicas do ser humano, 

promovendo a supremacia das virtualidades do hemisfério cerebral direito, e é ela que 

fornece uma cultura mais próxima do mundo infanto-juvenil. Ao compararmos vemos 

que a Escola é tida com enfadonha e disciplinar, debitando um ritmo universal 

imposto há séculos, que insiste num plano único de conteúdos fixos, difícil de 

acompanhar para muitos, de modo que tem dificuldade de capturar o interesse dos 

alunos. Já a televisão apresenta outra cara, de acesso fácil, divertida e fascinante, pois 

ela aproxima-se do ritmo das crianças e adolescentes, tendo por aliados a sedução e o 

prazer imediato, ela faz apelo a todos os sentidos mediante o espetáculo, mas 

implicando a inteligência, a sensibilidade e a imaginação. Diz-se que com ela se 

aprende sem cansaço. De facto, a televisão parece ser uma fonte rica de informações, 

capaz de abrir horizontes e substituir com vantagem longas explanações orais. 

Entretanto, muitas vezes as informações aparecem desordenadas, sem enquadramento 

adequado e dominadas pela mentalidade do adulto, causando se mal digeridas, 

desorientação e perturbação.  
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 
 
6.1 CONCLUSÕES 
 
 A televisão, o cinema, a Internet, os mídia e as demais tecnologias ajudam-nos 

a realizar o que já fazemos ou o que desejamos. Se somos pessoas abertas, ajudam-

nos a nos comunicar de forma mais confiante e carinhosa; se somos fechadas, 

contribuem para aumentar as formas de controle, se temos propostas inovadoras, 

facilitam a mudança. 

 Educar com novas tecnologias é um desafio que até agora não foi enfrentado 

com profundidade mais relevante. No Brasil, no que diz respeito à Escola pública, 

tem-se feito apenas adaptações, pequenas mudanças.  

 Com a ajuda das tecnologias, é sabido que na Escola, no trabalho e em casa, 

podemos aprender continuamente, de forma mais flexível, reunidos numa sala ou 

distantes geograficamente, mas conectados por meio de redes de televisão ou Internet. 

O presencial torna-se mais virtual e a educação à distância torna-se mais presencial. 

Os encontros em um mesmo espaço físico combinam-se  com os encontros virtuais, a 

distância, por meio dos mídia. 

 Entretanto, os recursos tecnológicos nada significam em si, nada fazem por si 

sós. Eles precisam estar ao serviço de um projeto pedagógico claro e definido. Seu 

uso precisa ser planejado de forma sistêmica e estar aliado a outros recursos. Seu 

papel é limitado e, afora atividades de curta duração e/ou pequena abrangência 

conceitual, deve estar aliado ao uso de outros meios. Por isso, é fundamental entender 

os limites dessa tecnologia. Por fim, cabe dizer que essa tecnologia será útil se estiver 

alinhada a uma proposta pedagógica de ensino visando uma aprendizagem mais 

efetiva e servindo para encurtar distâncias e contribuindo para humanizar as relações 

durante o processo de Ensino / Aprendizagem. 
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 Nesse novo contexto, estamos aprendendo, fazendo. Os modelos de educação 

tradicional não nos servem mais. Por isso é importante experimentar algo novo a cada 

momento. Fazer as experiências possíveis nas nossas condições concretas. É 

importante  perguntar-nos no começo de cada ano O que estou a fazer diferente neste 

ano do que já fiz anteriormente?  O que posso propor e avaliar de forma inovadora? 

Assim, dessa forma, pouco a pouco iremos avançando e mudando. Podemos começar 

por formas de utilização das novas tecnologias mais simples e ir assumindo atividades 

mais complexas. Experimentar, avaliar e experimentar novamente é a chave para a 

inovação e a mudança desejada e necessária. 

 Caminhar para uma flexibilização forte de cursos, tempos, espaços, 

gerenciamento, interação, metodologias, tecnologias, avaliação. Isso nos obriga a 

experimentar pessoal e institucionalmente a integração de tecnologias audiovisuais, 

telemáticas (Internet) e impressas.  

 Vivemos uma época de grandes desafios no ensino focado na aprendizagem. 

Vale a pena pesquisar novos caminhos de integração do humano e do tecnológico; do 

sensorial, do emocional, do racional e do ético; do presencial e do virtual; de 

integração da Escola, do trabalho e da vida.  

 São muitos esses desafios, no que se diz respeito à renovação do ensino e 

aprendizagem, segundo um documento da UNESCO (1995), voltado especificamente 

para a universidade, documento este que vem somente ampliar as prescrições já 

existentes: “A renovação do ensino e da aprendizagem na educação superior resulta 

indispensável para melhorar a pertinência e sua qualidade. Para isto é necessário 

estabelecer programas que fomentem a capacidade intelectual dos estudantes, 

melhorar o conteúdo interdisciplinar e multidisciplinar dos estudos e aplicar métodos 

pedagógicos que aumentem a eficiência da experiência da aprendizagem, 



70 
 

especialmente tendo em conta os rápidos avanços das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação”. 

 Nesse novo contexto, redefine-se o papel do professor “mais do que ensinar, 

trata-se de fazer aprender (....), concentrando-se na criação, na gestão e na regulação 

das situações de aprendizagem”(PERRENOUD, 2000), cuja mediação propicia a 

aprendizagem significativa aos grupos e a cada aluno.  

 Portanto, ensinar é organizar situações de aprendizagem, criando condições 

que favoreçam a compreensão da complexidade do mundo, do contexto, do grupo, do 

ser humano e da própria identidade. Diz então respeito a levantar ou incentivar a 

identificação de temas ou problemas de investigação, discutir a importância, 

possibilitar a articulação entre diferentes pontos de vista, reconhecer distintos 

caminhos a seguir na busca de sua compreensão ou solução, negociar redefinições, 

incentivar a busca de distintas fontes de informações ou fornecer informações 

relevantes, favorecer a elaboração de conteúdos e a formalização de conceitos que 

propiciem enfim uma aprendizagem significativa. 

 Criar ambientes de aprendizagem com a presença da TIC significa utilizá-la 

para a representação, a articulação entre pensamentos, a realização de ações, o 

desenvolvimento de reflexões que questionam constantemente as ações e as 

submetem a uma avaliação contínua. 

 Dessa forma, o professor que associa as TIC aos métodos ativos de 

aprendizagem desenvolve a habilidade técnica relacionada com o domínio da 

tecnologia e, sobretudo, articula esse domínio com a prática pedagógica e com as 

teorias educacionais que o auxiliem a refletir sobre a própria prática e a transformá-la, 

visando explorar as potencialidades pedagógicas das TIC em relação à aprendizagem 

e à consequente constituição de redes de conhecimentos. 
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 Sabe-se que a aprendizagem é um processo de construção do aluno, sendo este 

autor de sua aprendizagem, mas que, nesse processo o professor, além de criar 

ambientes que favoreçam a participação, a comunicação, a interação e o confronto de 

ideias dos alunos, também tem sua autoria. Cabe então ao professor, promover o 

desenvolvimento de atividades que provoquem o envolvimento e a livre participação 

do aluno, assim como a interação que gera a coautoria e a articulação entre 

informações e conhecimentos, com vistas a construir novos conhecimentos que levem 

à compreensão do mundo e à atuação crítica do contexto. 

 Conclui-se que o professor deverá atuar como mediador, facilitador, 

incentivador, desafiador, investigador do conhecimento da própria prática e da 

aprendizagem individual e grupal. Exercendo sua autoria, o professor deverá se 

colocar como parceiro dos alunos, respeitando-lhes o estilo de trabalho, a coautoria e 

os caminhos que serão adotados por cada um no seu processo evolutivo e de 

crescimento. Os alunos irão construir o conhecimento por meio da exploração, da 

navegação, da comunicação, da troca, da representação, da criação/recriacão, 

organização/reorganização, ligação/religação, transformação e elaboração de seus 

trabalhos. 

 Através dessa nova forma de atuar no processo de ensino / aprendizagem, o 

professor irá evitar ou pelo menos minimizar ao máximo o triste resultado da pesquisa 

realizada pela fundação Lemann, feita no Brasil em 2013, onde40 jovens foram 

entrevistados. O resultado dessa pesquisa  diz quea falta de motivação para frequentar 

a Escola é uma realidade vivenciada por parte dos jovens, devido principalmente à 

distância entre o que é ensinado e a vida do aluno. “Os estudantes têm muita 

dificuldade em entender porque tem que aprender determinados conteúdos. Alguém 

tem que explicar para o jovem porque ele está aprendendo aquilo, contextualizando o 
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conteúdo é fundamental”, afirma o economista e coordenador responsável pela 

pesquisa, Haroldo Torres (2002).  

 Alguns recursos para tornar a experiência escolar mais atraente para os alunos, 

segundo  Torres (2002),poderiam incluir uma maior exploração das novas tecnologias 

em sala de aula e ter mais atividades práticas, tornando o conjunto de conteúdos mais 

relevantes para a vida cotidiana. 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), vigente desde 1996, o 

Ensino Médio deve conter 13 disciplinas obrigatórias, abrangendo as quatro áreas do 

conhecimento. Atualmente, o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE) estão discutindo a Base Nacional Comum, exigência do 

Plano Nacional de Educação (PNE) cujo prazo vence no ano que vem. 

Para  Torres (2002), os parâmetros curriculares usados hoje para o Ensino 

Médio são extremamente intensos do ponto de vista de conteúdos e na prática as 

pessoas aprendem muito pouco: “Existe um precedente do ponto de vista lógico que 

não estamos conseguir observar. Não quero dizer que aprender filosofia não é 

importante, mas não é possível aprender filosofia se eu não sei ler”. Sobre as novas 

propostas curriculares, Torres defende maior flexibilidade, menos conteúdo e mais 

prática. 

 Depois de tudo que foi visto, pesquisado e lido pode-se concluir que para 

incorporar de forma mais efetiva e produtiva as TIC na Escola é preciso ousar, vencer 

desafios, articular saberes, tecer continuamente a rede, criando e desatando novos nós 

conceituais que se inter-relacionam com a integração de diferentes tecnologias, com a 

linguagem hipermídia, as teorias educacionais, a aprendizagem do aluno, a prática do 

educador e a construção da mudança em sua prática, na escolar e na sociedade. Essa 

mudança torna-se possível ao propiciar ao educador o domínio das TIC e o uso destas 
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para inserir-se no contexto e no mundo, representar, interagir, refletir, compreender e 

atuar na melhoria de processos e produções, transformando-se e transformando-os. 
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6.2 TRABALHO FUTURO 
 
 

 Já fez 40 anos que Marshall McLuhan (veja-se, por exemplo, uma página 

sobre a sua vida e obra em https://pt.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan) lançou 

seu famoso desafio “O meio é a mensagem” e,  desde então, muitos especialistas têm 

procurado compreender como e o quê se aprende por intermédio das “mídias”. Com 

sua frase lapidar, o pensador canadense, que muitos consideravam visionário e 

catastrofista, queria refutar a tese, muito em voga na época, da neutralidade do meio 

tecnológico: ao transmitir a mensagem, afirmava ele, o meio também transmite algo 

mais que lhe é inerente e que age sobre o conteúdo, transformando-o. Este algo mais é 

o que chamamos hoje de “linguagens” das mídias eletrônicas. 

 O impacto desse avanço tecnológico sobre os processos e instituições sociais 

(educação, comunicação, trabalho, lazer, relações pessoais e familiares, cultura, etc.) 

tem sido muito forte, embora percebido de modos diversos e estudado a partir de 

diferentes abordagens e pontos de vista. 

 O trabalho presente realizou uma análise reflexiva sobre a integração e a 

utilização das TIC  como facilitadora no processo de ensino e aprendizagem para os 

adolescentes brasileiros. Diante de tudo que foi pesquisado e apresentado  nesse 

trabalho, vimos que são imensos os desafios que  essas constatações colocaram para o 

campo da educação, tanto  do ponto de vista da intervenção, isto é, da definição e 

implementação das políticas públicas, quanto do ponto de vista da reflexão, ou seja, 

da construção de conhecimento apropriado à utilização adequada das mídias com fins 

educativos.  

 Como a instituição escolar vai lidar com este novo desafio? Como poderá a 

escola contribuir para que todos os adolescentes brasileiros se tornem utilizadores 
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(usuários) criativos e críticos dessas novas ferramentas e não meros consumidores 

compulsivos de representações novas de velhos clichês? Essa é uma primeira questão 

crucial que pretendo responder nos meus trabalhos futuros, acrescentando a esta outra 

pergunta ainda mais crucial: “como pode a escola pública assegurar a inclusão de 

todos na sociedade do conhecimento e não contribuir para a exclusão de futuros ciber 

analfabetos”? Lembrando que existe uma linha tênue perigosa que separa o poder 

educativo e o (des)educativo da cultura mediática,  e que nós entendemos como um 

dos maiores desafios da teoria de educação contemporânea, na qual pretendo também 

focar minhas pesquisas nos meus trabalhos futuros. 

 Tecnologias e conhecimentos devem-se integrar para produzir novos 

conhecimentos que permitam os nossos adolescentes compreender as problemáticas 

atuais e desenvolver projetos, soluções, em busca de alternativas para a transformação 

do cotidiano e da construção da cidadania. 
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ANEXOS  
 
 
 Segue anexo, pesquisas do Instituto Lemann que foi de grande relevância 

como referencial teórico para minha pesquisa. 

O Instituto Lemann, é uma organização familiar sem fins lucrativos, fundada 

em 2002 pelo empresário Jorge Paulo Lemann e suas principais iniciativas são ações 

tem como objetivo apoiar projetos inovadores em Educação, realizando pesquisas 

para embasar políticas públicas nos setores de Educação. 

PESQUISA I 
 

A referente pesquisa tem como objetivo investigar o projeto de vida e o papel 

da escola na vida dos jovens. 

 
 “ O PROJETO DE VIDA E O PAPEL DA ESCOLA NA VIDA DOS JOVENS” 

PROJETO DE VIDA  

O PAPEL DA ESCOLA NA VIDA DOS JOVENS  

O que é ensinado nas escolas prepara os alunos para concretizarem seus projetos na 

vida adulta?  

 

 O instituto Lemann, fez sua investigação através de entrevista com jovens 

egressos do ensino básico, empregadores, professores universitários, pessoas com 

quem se relacionam fora da escola e alguns especialistas em educação. 
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EMPREGADORES (37)  

De empresas de pequeno, médio e grande porte  

Da indústria, comércio e serviços 

Que empregam jovens  

JOVENS DE 20 A 21 ANOS (42) 

Que concluíram o ensino médio (81% de escola pública)  

Com notas acima da média no Enem  

Que acabaram de ingressar no mercado de trabalho e/ou na faculdade pública ou 
privada  

Nas cinco regiões do Brasil  

 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (18) 

Que atuam na formação e na orientação de jovens  

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS (21) 

Que têm o primeiro contato com o jovem recém-egresso do ensino médio 

 ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO (8) 

É importante ressaltar que estamos falando com uma elite de jovens que cursou o 
ensino médio em escola pública.  

► Em 2013, apenas 54,3% dos jovens tinham concluído o Ensino Médio até os 19 
anos (PNAD).  

► Todos os entrevistados fizeram o ENEM e tiveram desempenho superior à média 
dos oriundos da escola pública.  

Portanto, estes são jovens que, provavelmente, aproveitaram melhor o que foi 
ensinado em sala de aula.  
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A conclusão  do Instituto Lemann  com essa pesquisa,  que existe uma grande 

desconexão entre os conhecimentos e as habilidades exigidas na vida adulta,   onde os 

conteúdos que são ensinados as crianças e adolescente durante seu período escolar, 

não os ajudam a aplicá-lo na vida adulta. 

O Instituto Lemann com essa pesquisa quer chamar atenção para a falta de 

competências  apresentadas no quadro a seguir:  

JOVENS  

Sentem-se mal orientados e pouco preparados para lidar com desafios cotidianos, na 
faculdade e no trabalho.  

PROFESSORES, EMPREGADORES E ONGs  

Sentem falta de competênciasbásicas nos jovens que acabaram de se formar e com os 
quais interagem.  

Que competênciasbásicassão essas?  

 

 Uma dessas competências é a Comunicação, onde apesar de um numero 

grande de tecnologias os jovens  apresentam  grandes  dificuldades, e elas estão 

apresentadas no quadro abaixo: 

Os jovens não conseguem interpretar o que lêem.  

Sentem dificuldade para escrever textos simples no dia a dia, como e-mails.  

Não sabem expressar idéias e argumentos oralmente.  

“Quando recebe o e-mail, ele [o jovem] tem muita dificuldade em  

entender qual é o produto certo para o cliente que ele atende todos os meses.”  

Empregador de São Paulo Indústria de Pequeno Porte  

“Se eu falo que parte da avaliação é oral, eles só faltam chorar. Pedem para substituir 
a atividade.“  
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Professor de São Paulo Humanas Tecnológico 

“A comunicação durante a venda não é boa. Às vezes eles não entendem o que o 
cliente solicita.”  

Empregador do Rio de Janeiro Comércio de Pequeno Porte  

 

A segunda conseqüência e a dificuldade  de conectar e encadear diferentes 

idéias, isso está diretamente ligado ao exercício do raciocínio lógico e resolução de 

problemas é mais uma das grandes dificuldades dos jovens. 

Os jovens têm dificuldade de conectar e encadear diferentes idéias.  

Não dominam conteúdos e conceitos básicos de matemática, como aritmética e 
representaçãográfica.  

Não conseguem lidar com questões financeiras, seja na vida pessoal ou no trabalho.  

“Acredito que tive dificuldades em matemática, porque errei alguns trocos no caixa, 
então tive que correr atrás para aprender porcentagem para dar os descontos corretos.”  

Jovem de Anápolis Trabalha  

“Mudamos a política de comissão. Você tenta  

explicar, mas não conseguem fazer a conta.”  

Empregador de São Paulo Comércio de Pequeno Porte  

“Hoje, o aluno não consegue esquematizar o problema na cabeça, não consegue 
buscar alternativas para resolver esse problema.”  

Professor do Rio de Janeiro Humanas  

Os resultados apontam questões importantes no momento em que uma Base Nacional 
Comum está sendo construída pelo governo.  

Apesar de extensos, ainda faltam aos currículosconteúdos e habilidades que são 

essenciais para a vida adulta.  
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 O Instituto Lemann também chama a atenção para a grade  curricular dos 

conteúdos programáticos no Brasil, no que diz respeito a base de tudo na educação 

que são Língua Portuguesa e Matemática, como veremos nos quadro abaixo: 

 

PARA OS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO:  

O currículoconteudistanão desperta o interesse dos jovens.  

É preciso correlacionar as disciplinas e mostrar sua aplicaçãoprática.  

Aprender a pensar e resolver problemas é crucial.  

 

 

A Base Nacional Comum, que começou a ser construída pelo MEC, deve ser parte 
dos currículos de todas as escolas do país.  

Esta é uma grande oportunidade para reduzir a desconexão entre o que é ensinado nas 
escolas e as habilidades que são realmente essenciais para os jovens.  

Com o intuito de subsidiar este debate, consultamos duas especialistas em currículo 
para apontar caminhos para a construção dessa Base.  

DelaineCafiero Bicalho, doutora em Linguística pela UNICAMP e professora da 
Faculdade de Letras da UFMG  

Maria Ignez Diniz, doutora em Matemática pela USP e coordenadora da Mathema, 
consultoria voltada à formação de professores de Matemática da educaçãobásica 
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Problemas identificados pós- pesquisa  com os conteúdos de Língua 

Portuguesa: 

Escola não prepara para o uso da língua portuguesa em práticas sociais.  

Estudo da gramática tradicional não habilita os estudantes a ler e escrever.  

Os jovens não sabem por que estudam os conteúdos e, por isso, não conseguem 
aprendê-los e aplicá-los de fato.  

A Língua Portuguesa deve ser ensinada como um recurso que se  

adapta a diferentes usos, não como algo fixo e descolado da realidade.  

O foco deve ser ensinar estratégias de como resolver problemas comunicativos, com 
uso de textos e exemplos literários e do cotidiano.  

É preciso definir detalhadamente o que vai ser ensinado ano a ano e conectar o 

conteúdo à realidade do aluno.  

 

Problemas identificados pós- pesquisa  com os conteúdos de Matemática: 

Existe divergência entre o que se entende por situações-problema:  

Jovens entendem como situação-problemaoperações simples (aplicar descontos, ler 

planilhas) e acreditam faltar-lhes repertório.  

Professores e empregadores vêem como situação-problema tarefas mais complexas 

(usar raciocíniológico e abstrato, propor soluções), que demandam a seleção e 

mobilização de conhecimentos ensinados na Escola.  
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PESQUISA II 
 
 Essa pesquisa também foi feita pelo Instituto Lemann  em julho de 2015 pelo 

Tendo como coordenador da equipe de investigações o pesquisador  Haroldo Torres, 

economista e coordenador com grande  objetivo de Investigar como os jovens 

estudantes  enxergam a Educação brasileira  e  

“COMO OS JOVENS ESTUDANTES ENXERGAM A EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA” 

 Segundo Torres (2015), as lacunas de aprendizagem estão centradas em 

habilidades consideradas básicas, como comunicação oral e escrita e raciocínio 

lógico. 

 

“O que observamos foi um quadro de perplexidade de todos em relação ao 

aprendizado que esses jovens receberam; eles mesmos reconhecem e relatam uma 

experiência muito sofrida encontrada nesses novos ambientes”(Torres 2015)  

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), vigente desde 1996, o 

Ensino Médio deve conter 13 disciplinas obrigatórias, abrangendo as quatro áreas do 

conhecimento. Atualmente, o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE) estão discutindo a Base Nacional Comum, exigência do 

Plano Nacional de Educação (PNE) cujo prazo vence no ano que vem. 

Para Torres, os parâmetros curriculares usados hoje para o Ensino Médio são 

extremamente intensos do ponto de vista de conteúdos e na prática as pessoas 

aprendem muito pouco. "Existe um precedente do ponto de vista lógico que não 

estamos conseguir observar. Não quero dizer que aprender filosofia não é importante, 

mas não é possível aprender filosofia se eu não sei ler”. Sobre as novas propostas 
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curriculares, Haroldo defende maior flexibilidade, menos conteúdo e mais prática. 

Essa  parte da pesquisa  foi feita pela Fundação Lemann, onde investigaram 40 

jovens entre 20 e 21 anos que tiveram uma trajetória de sucesso. 

 

Como a Escola se relaciona com a vida adulta de jovens recém-formados no Ensino 

Médio? 

Para responder essa questão, a Fundação Lemann, com apoio técnico do Todos Pela 

Educação, entrevistou 40 jovens com idades entre 20 e 21 anos e que tiveram trajet 

órias de sucesso: todos tiveram notas acima da média no Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), ingressaram no mercado de trabalho e/ou eram estudantes 

universitários. Os resultados foram consolidados na pesquisa Projetos de Vida, que 

rendeu um artigo publicado na nova edição do relatório De Olho Na Metas, 

divulgados neste mês pelo movimento. 

  
 
 Foi feita a investigação com uma aluna do ensino médio, onde relata sua 

desmotivação com com o sistema de ensino brsileiro, veja no quadro a seguir: 

 

“Bruna Garrido, de 20 anos, terminou o Ensino Médio em 2013 por meio do 
certificado de conclusão da etapa após fazer o Enem. Ela cursou os dois primeiros 
anos do nível Médio em colégios públicos e privados em São Paulo, mas acabou 
optando pela certificação porque se sentia desmotivada a aprender na Escola e 
frequentá-la. 

Em vez de cursar o 3º ano do Ensino Médio em uma Escola regular, Bruna, 
que hoje é secretária, optou por se matricular em um cursinho preparatório pré-
vestibular, preparando-se então para prestar o exame. “O Enem foi o único método 
disponível para que eu pudesse concluir os meus estudos sem frequentar a Escola, já 
que sentia que ela não me daria base suficiente para ingressar em uma universidade 
no futuro. Eu me sentia desmotivada a aprender os conteúdos oferecidos na Escola”, 
afirma.” 

Bruna, que trabalha atualmente em uma construtora de móveis, percebeu 
que a realidade no mercado de trabalho exigiria dela competências não aprendidas 
durante a sua trajetória escolar. “A escola deveria ensinar coisas mais práticas. 
Quando comecei a trabalhar eu não sabia como usar direito o computador, fazer 
planilhas e gráficos e entender como funcionava a parte financeira da empresa”. 
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ParaTorres, a falta de motivação para frequentar a Escola é uma realidade 

vivenciada por parte dos jovens, devido principalmente à distância entre o que é 

ensinado e a vida do aluno. “Os estudantes têm muita dificuldade em entender porque 

tem que aprender determinados conteúdos. Alguém tem que explicar para o jovem 

porque ele está aprendendo aquilo, contextualizando o conteúdo é fundamental”, 

afirma o economista. 

Alguns recursos para tornar a experiência Escolar mais atraente para os 

alunos, segundo torres, seria explorar mais as novas tecnologias em sala de aula e ter 

mais atividades práticas, tornando o conjunto de conteúdos mais relevantes para a 

vida cotidiana. 

De acordo com a pesquisa, os jovens se sentem despreparados para solucionar 

problemas e lidar com conflitos na universidade e no trabalho; por sua vez, 

empregadores e professores também relataram que sentem falta de competências 

mínimas. Entre essas habilidades básicas, estão atividades como interpretação de 

textos, redigir um e-mail simples e se expressar oralmente, por exemplo. 

Quanto ao ensino da matemática e do raciocínio lógico, a pesquisa também 

apontou algumas deficiências – fazer contas simples, não saber lidar com questões 

financeiras e dificuldades em interpretar gráficos são algumas delas. “Tivemos relatos 

de professores universitários que disseram que os alunos não conseguem raciocinar 

razoavelmente e de empregadores dizendo que os seus funcionários não sabem 

calcular o troco”, conta Haroldo. Para ele, a Escola deve ser capaz de garantir que 

todos adquiram habilidades essenciais.  
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