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RESUMO 

 

 Este artigo analisa a questão do uso de recursos midiáticos na escola, tendo como 

lócus de pesquisa a escola Estadual Dep. Raimundo Ribeiro de Souza, localizada 

no município de Tucuruí Pará. O trabalho investiga quais as dificuldades 

enfrentadas pelos professores na utilização do uso das mídias, e como nesta 

realidade está sendo enfocada a questão da utilização dos recursos midiáticos no 

cotidiano da sala de aula. A pesquisa fundamenta-se em uma abordagem 

bibliográfica sobre o tema e em pesquisa de campo realizada com professores e 

alunos da escola. Contudo, como a escola valoriza e ao mesmo tempo trabalha a 

questão do uso das mídias com sujeitos tão heterogêneos é um dos nossos grandes 

questionamentos o qual buscamos analisar ao longo da construção deste trabalho 

baseando-se nos relatos colhidos dos alunos e professores e fazendo um diálogo 

com alguns autores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias, Mídias e Educação. 
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“Na sociedade da aprendizagem, converter 

esses sistemas culturais de representação em 

instrumentos de conhecimento-fazer uso 

epistêmico deles- requer apropriar-se de 

novas formas de aprender e de relacionar-se 

com o conhecimento. Esse é um dos 

desafios a ser enfrentados por nossos 

sistemas educacionais nas próximas 

décadas.” (MEC; 2008.p. 32). 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca examinar por meio de um estudo qualitativo 

realizado através de pesquisas e entrevistas (ANEXOS I e II) com alunos e 

professores da escola Estadual de Ensino Médio Dep. Raimundo Ribeiro de 

Souza, localizada no Município de Tucuruí/ Pará. O mesmo busca investigar quais 

as dificuldades enfrentadas pelos professores na utilização do uso das mídias, e 

como nesta realidade está sendo enfocada a questão do da utilização dos recursos 

midiáticos no cotidiano da sala de aula. Assim percebe-se que o ambiente escolar 

convive com um público com as mais diversas leituras e práticas de uso de 

instrumentos midiáticos.  

Contudo, como a escola valoriza e ao mesmo tempo trabalha a questão do 

uso das mídias com sujeitos tão heterogêneos, é um dos grandes questionamentos 

o qual se busca analisar ao longo da construção deste trabalho baseando-se nos 

relatos colhidos dos alunos e professores e fazendo um diálogo com alguns 

autores. 

Analisa também, as formas de preservação e revalorização das tradições 

culturais a partir da ótica da importância do uso dos instrumentos midiáticos como 

uma formar de transcrever e perpetuar a cultura, em especial como a escola trata 

essa problemática, pois, parte-se do pressuposto de que é na escola que começa a 

ser dialogada e construída a identidade social e cultural. 

Assim, este trabalho tem o propósito de estabelecer uma reflexão sobre a 

ação pedagógica, o funcionamento da escola e a realidade vivida pelos 

educadores, buscando analisar as interações entre os alunos e professores e suas 

práticas de utilização de mídias como uma maneira de serem inseridos nesta 

sociedade digital excludente. As hipóteses levantadas foram pesquisadas e 

analisadas requerendo grande esforço em levantar os problemas e analisá-los. 

Dessa forma, as bibliografias consultadas ofereceram embasamentos 

teóricos sobre os problemas. A pesquisa a seguir pretende revelar o caminho 

percorrido para realizar tal reflexão, descrevendo os dados, analisando-os e 

propondo caminho que possa ampliar sua compreensão de modo a encontrarmos 

respostas para a questão central dessa pesquisa, assim como refletir e analisar a 

história de vida dos alunos, que não vem para a escola vazios, mas trazem consigo 

toda uma bagagem cultural e de leituras de mundo diversas daquelas 
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institucionalizada pela escola, mas que tem o valor particular de cada sujeito.  

Neste aspecto, o trabalho que se segue está estruturado em capítulos. 

O primeiro dedica-se em fazer uma reflexão sobre a importância do uso 

das mídias na escola como um processo que é contínuo no cotidiano dos 

educadores, procurando refletir sobre as formas de utilização das mídias no 

cotidiano da sala de aula. O segundo capítulo faz uma análise teórica a respeito do 

uso das mídias na escola focalizando os novos rumos e perspectivas, buscando 

aprofundar as análises apresentadas no capítulo anterior. E finalmente, a 

conclusão com os ponderamentos finais resultantes da construção deste trabalho, 

analisando a partir do papel mediador que o professor/educador tem nesta tríade: 

Mídias-sujeitos-escola. 

 A discussão atenta para a questão de enxergar as particularidades dos 

professores da escola Estadual Dep. Raimundo Ribeiro de Souza, no que diz 

respeito às dificuldades na utilização das mídias nas suas aulas. Para Freire (1996) 

a formação técnico-profissional capaz de reorientar a atividade prática dos que 

foram postos entre parênteses, teria de multiplicar-se. Pois, o progresso científico 

e tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, às 

necessidades de nossa existência, perde, para mim, sua significação. (Freire, 1996. 

p. 130). É necessário que os educandos sejam orientados para se apropriar do 

sistema do uso das mídias, compreender seus usos e funções e utilizá-los de 

maneira crítica, criativa, em benefício próprio e coletivo. Pois, acredita-se que a 

ampliação e a democratização da utilização dos instrumentos midiáticos são 

indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem, o grande desafio nesse 

momento é romper com empecilhos que impedem que o professor utilize as 

mídias nas suas aulas. 

Para tanto, a escola precisa proporcionar a esses sujeitos uma educação 

pautada nas suas lutas e desafios, e assim quem sabe, de fato não teremos uma 

educação pública de qualidade. 
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CAPÍTULO I 

 

1. A IMPORTÂNCIA DO USO DE MÍDIAS NA ESCOLA: UM 

DESAFIO COTIDIANO.  
 

O uso de instrumentos midiáticos na escola está sendo cada vez mais 

requisitado, contudo o mesmo não se faz presente no cotidiano da sala de aula na 

mesma proporção que se prega. São diversos os fatores que impedem que esses 

recursos sejam utilizados pelos professores como recursos que propiciam aulas 

dinâmicas, como: Os equipamentos tecnológicos são insuficientes considerando 

que a escola é de grande porte, muitos professores não sabem o básico para 

utilizarem os recursos tecnológicos da escola, sendo que alguns não tiveram 

oportunidade de capacitação na área e outros não tiveram interesse. (Salgado e 

Amaral, 2008). 

A escola estadual Dep. Raimundo Ribeiro de Souza, por ser de grande 

porte comporta em torno de 2.792.00 alunos e tem em média 100 funcionários. É 

uma escola bem conceituada na sociedade tucuruiense, sendo a maior escola 

estadual do município. Sua estrutura física está entre as melhores do município, 

embora ainda exista muito que melhorar. A gestão da escola foi escolhida por 

meio de eleição, o que representa uma gestão democrática, ou pelo menos deveria 

ser. Entre alguns espaços físicos tem 18 salas de aulas, uma sala climatizada, para 

uso dos professores, sala de direção, coordenação, secretaria com dois espaços, 

isto é duas salas, depósito, cozinha, 04 banheiros e um auditório climatizado. A 

escola possui um laboratório de informática, de química, sala de vídeo, biblioteca 

e sala de leitura que são espaços pedagógicos que foram construídos com objetivo 

de aprimorar o processo de ensino aprendizagem. Porém, estes espaços estão 

sendo pouco utilizados pelos professores no cotidiano de sua prática docente. 

Pode-se observar que se transformaram em locais de “refúgio” para alunos, 

quando estes estão de aula vaga ou “matando” aulas. Em algumas ocasiões pude 

perceber ações de encaminhamento dos alunos para os espaços pedagógico que é 

composto por sala de informática, laboratório de química, biblioteca, sala de 

leitura e sala de atividades múltiplas etc. Acompanhei os alunos no intuito de 
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constatar o trabalho a ser executado. Fiquei decepcionada ao constatar que não 

havia direcionamento para tal e os discentes acabavam por fazer qualquer coisa 

sem objetividade. Sites de relacionamentos foram acessados pela maioria dos 

alunos. 

Assim, percebe-se que infelizmente, ter na escola instrumentos 

midiáticos, não basta, é preciso saber manuseá-los e aperfeiçoar o uso para que 

estes possam ser úteis no processo de ensino-aprendizagem, e para que seja 

instrumentos capazes de fazer a aula ser mais atrativa e muitas vezes, mais 

proveitosa, no sentido de favorecer um melhor entendimento do conteúdo. A 

escola necessita programar melhor suas ações assim como acompanhá-las, 

objetivando assim dinamizar seu fazer pedagógico, oferecendo suporte para os 

docentes em seus planejamentos diários. 

Iniciei, a partir daí, a entrevista com os alunos. No primeiro momento 

foram entrevistados vinte alunos de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino 

médio. Quanto perguntados sobre o uso dos espaços pedagógicos da escola e 

sobre a freqüência dos mesmos nos referidos espaços tive-se as seguintes 

respostas que podem ser visualizadas e analisadas a partir do Gráfico:  

Gráfico 01: Alunos Entrevistados 

Fonte: Dados colhidos em entrevistas com alunos da Escola Raimundo Ribeiro de Souza (2010). 

 

O Gráfico 01 representa a resistência por parte da grande maioria dos 

professores em utilizar esses instrumentos nas suas práticas pedagógicas. Mas 

Alunos Entrevistados -20 total

20 Frequenta como espaços 
aletórios.

16 Frequntam mais o 
laboratório de informática nas 
aulas vagas

2 Frequenta orientado pelo 

professor.

2 Não gostam dos espaços, pois 
quando vão para lá é para 

assistir documentário "chatos".
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afinal, em que consiste tanta resistência? Bom, essa é uma questão que nos instiga 

na produção desse trabalho. Pois, se não existe o exercício do uso dos recursos de 

forma mais significativa, com certeza não é por que simplesmente o professor não 

quer usá-los nas suas aulas diárias. Existem também, fatores que levam muitos a 

optarem em resistir na utilização dos mesmos. Não existe o exercício do uso dos 

instrumentos midiáticos que constituem a mídia como prática cotidiana da 

docência, exceto um ou outro professor que utiliza a sala com data show para 

exposição de aula em slides.  

A sala de vídeo também é um dos espaços pouco utilizados pelos 

educadores, pois foram poucos os alunos que esse ano já assistiu filmes ou algum 

documentário naquele espaço. E quando foram não houve direcionamento pelo 

professor como componente da aula, e sim por que estavam em aula vaga e foram 

levados para lá. Quando perguntei aos professores entrevistados se eles 

costumavam utilizar a sala de vídeo e o laboratório de informática nas suas 

práticas docentes obtive como respostas o seguinte: Dos dez professores 

entrevistados, apenas um já utilizou, esse ano, a sala de vídeo como recurso 

pedagógico, nove não utilizaram. Dos professores que não utilizaram ainda, 

disseram que falta referência quanto aos filmes que venham somar com os 

conteúdos, pois os que são sugeridos nos livros não são acessíveis. Outros 

disseram que o tempo das suas aulas é insuficiente para utilizar filmes, uma vez 

que os filmes sugeridos são de longa duração. E por fim, existem aqueles que não 

utilizam a sala de vídeo porque dependem de outros para instalar os equipamentos 

e estes nem sempre estão disponíveis para tal serviço. 

Sendo assim, percebe-se que alguns recursos pedagógicos de mídias 

estão deixando de ser utilizados por falta de organização no planejamento de 

alguns educadores e da escola, somado a falta de experiência para lidar com tais 

equipamentos. Quando perguntei aos dez professores qual seu grau de domínio 

com a informática? Dos dez seis tinham cursos básicos de informática, enquanto 

os quatro dependiam de filhos e amigos para realizar trabalhos relacionados com o 

uso do computador. E por isso, ressaltaram que não utilizavam o laboratório de 

informática por não ter domínio da maquina. O que dizer enquanto seus alunos 

são “profissionais”, nessa área? O professor fica em uma situação delicada. 

Todavia, os que disseram dominar o uso da máquina, usam poucas vezes, pois a 

conexão com a internet é falha e sempre fica fora de área e ainda contam com a 
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falta de apoio relacionado a planejamento e programação por parte da equipe 

administrativa que não disponibiliza um funcionário para abrir a sala, o que acaba 

sendo um transtorno, pois o educador tem que redirecionar a aula para outro 

espaço, que acaba sendo a sala de aula. Há também relatam como experiência 

positiva e que vem dando certo, pois os alunos ficam mais motivados a mergulhar 

no conteúdo e enriquecer os debates. 

Quando lhes perguntei sobre o uso do aparelho data show, as respostas 

não foram diferentes, mas todos os dez apontaram para o fato de haver apenas um 

na escola, o que dificulta o acesso ao mesmo. Uns ainda lamentaram não ter o 

domínio sobre o uso dos instrumentos midiáticos. Dos entrevistados, apenas um 

professor usa constantemente nas suas aulas algum tipo de recurso, pois o mesmo 

comprou um aparelho data show para seu uso docente, uma vez que é este o 

equipamento mais utilizado por ele. E o mesmo afirma ter melhorado as suas 

aulas, deixando-as mais dinâmicas e participativas. Os alunos gostam de aulas 

diferentes e inovadoras. A utilização desses recursos proporcionam essa nova 

dinâmica. As aulas não se tornaram apenas mais proveitosas, ficaram mais 

alegres, segundo os professores que utilizaram os recursos de mídias. 

 

Observe o gráfico: 

Gráfico 02: Professores 

Entrevistados

Professores Entrevistados

02 utilizam todos os recursos 
da escola.

09 utilizam todos os recursos 
de vídeo

03 utilizam data show

6 utilizam a informática

Fonte: Dados da escola Raimundo Ribeiro de Sousa. (2010). 
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O Gráfico 02 demonstra a dificuldade do uso dos recursos tecnológicos 

em função da falta de domínio sobre essas tecnologias, que embora pareça 

simples e comum, ainda esta longe da realidade de muitos sujeitos, entre estes de 

muitos educadores. Partindo dos relatos dos professores pode-se observar que a 

resistência na utilização de ferramentas tecnológicas em suas aulas e em função da 

falta de conhecimento para uso das mesmas. Dos professores que não utilizam 

esses recursos midiáticos na sala de aula, que é a grande maioria, e em função de 

não ter o domínio sobre as mesmas. Todavia, há alguns que preferem se fechar 

nas mesmas práticas, sem se permitir abertura para inovar e ressignificar as suas 

metodologias e práticas docentes cotidianas. O permanecer nas mesmas 

metodologias não significa necessariamente que este profissional não queira 

utilizar os recursos midiáticos, e sim que ainda não tiveram oportunidade, e às 

vezes disponibilidade, para obterem formação necessária, porém não estão 

fechando os olhos para a nova dinâmica social que impulsiona a sociedade do 

século XXI, onde a escola de hoje precisa perceber e dialogar com seus alunos as 

funções tecnológicas e sua importância na (re) construção da historia e da cultura 

dos sujeitos. 

Se um dos empecilhos é a falta de conhecimentos em relação ao domínio 

dos recursos tecnológicos, por outro lado temos no município de Tucuruí o 

Núcleo de Tecnologia para Educação, um programa da SEDUC (Secretaria de 

Educação do Estado) que tem por objetivo capacitar professores e alunos para 

inserção do mundo digital. Apesar da divulgação que é feita nas escolas do Ensino 

Médio, ainda há pouca procura tanto de alunos como de professores. Segundo os 

entrevistados a problemática se dá pela indisponibilidade de tempo que e dividido 

com o trabalho e afazeres domésticos. Teria que haver, por parte do NTE, um 

replanejamento que de fato atendesse as especificidade que requer a situação.Não 

são oferecidos cursos básicos de introdução digital. Teria que ser implementado 

com urgência, segundo os atores em pauta.  Assim, o programa é excludente em 

essência, pois os que não sabem o mínimo de informática não entram no 

programa, já que este não está voltado para ensinar do “Zero” e sim para 

aperfeiçoar o domínio daqueles que já sabem um pouco do básico. Sendo assim, 

precisam ajustar na sua vida corrida um tempo para cursarem em escolas 

particulares cursos de informática, contudo, nem todos ainda conseguiram ajustar 
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a sua vida um espaço para ingressarem em um curso. E isso não é por falta de 

interesse. É necessário que haja um trabalho motivacional no intuito de que haja 

inclusão desses profissionais no mundo digital e informatizado, onde cada vez 

mais as tecnologias se fazem presentes em todas as esferas sociais. A necessidade 

de trabalhar cada vez mais para sobreviver nessa sociedade cada vez mais 

capitalista e exploratória, não deverá ser uma desculpa para continuar 

desatualizados. 

O comodismo diante do que é desconhecido pode ser um fato em muitas 

circunstâncias, mas neste caso não percebo comodismo por parte de todos os 

professores na utilização dos recursos midiáticos, ao contrário, existe uma 

preocupação em procurar inserir-se no mundo da utilização das mídias. Falta 

apenas um pouco de motivação e planejamento por parte da equipe gestora Se 

muitos ainda não fazem parte desse processo não é porque não querem abrir-se 

para novos olhares e percepções, mas porque as oportunidades ainda não 

chegaram de forma que pudessem contemplá-los. 

Nesse atual momento histórico, interagir com os instrumentos de uso das 

mídias é importante, pois ela pode até não ser realidade do cotidiano do professor, 

mas é realidade do cotidiano de uma grande quantidade de alunos.  A escola 

precisa aproveitar esses conhecimentos dos alunos para aprimorar o processo de 

ensino-aprendizagem, onde ser atrativa é o foco. A nova dinâmica requer novas 

atitudes e posicionamentos por parte dos educadores que deparam com alunos que 

estão cheios de informações advindas de ferramentas interativas e essas 

informações são refletidas na escola onde precisam ser transformadas em 

conhecimentos.  

O professor é um dos grandes responsáveis por tais transformações. 

Entretanto, não é apenas o professor que tem o domínio de instrumentos 

tecnológicos que podem fazer isso, qualquer indivíduo comprometido com a 

educação social pode e tem autoridade para isso. A complexidade da sociedade 

atual deve ser pensada e politizada na escola e o uso de recursos midiáticos é 

necessário nesse momento de produção e reflexão do conhecimento. Não mais 

que a presença do simples professor que com muita sabedoria transmite não 

apenas conhecimento, mas dignidade e amor. Pois, em contrapartida, a escola 

enfrenta os desafios das novas tecnologias no comércio da pedagogia audiovisual: 

Em realidade, o interesse crescente das firmas eletrônicas pela educação 
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manifesta-se de modo muito mais global e estrutural. Atualmente, os proprietários 

de tecnologias audiovisuais resolveram aperfeiçoar o ciclo de sua produção, 

acrescentando uma peça essencial: os programas. Assim, a maioria das empresas 

dispõe de divisões ou filiais educativas. Sua entrada no setor ou reforço de sua 

posição resulta de profunda reestruturação do aparelho de produção cultural. Para 

essas companhias, no momento, trata-se, sobretudo, de implantar todos os elos de 

seu futuro sistema de expansão na área educacional, sistema que só funcionará 

plenamente quando for generalizada a instalação das grandes tecnologias e as 

redes de televisão, por cabo. (Mattellart, 1977.p.121). 

É necessário ter muito cuidado nos usos de instrumentos de mídias, pois 

estes com uma intensidade maior ou menor de infiltração acabam refletindo, nos 

conteúdos, a concepção de mundo das elites dirigentes. Neste, caso os métodos, 

que etimologicamente quer dizer caminhos para se chegar a um fim, é que 

direcionará os instrumentos de programas midiáticos a resultados positivos. Para 

Saviani (1980 apud Cury, 1989): 

 

É o uso dos métodos adequados que irá impulsionar os conteúdos curriculares na 

direção dos objetivos propostos... Na relação dialética objetivos-currículos-

métodos (...) cada um desses elementos é a um tempo condição e conseqüência 

do outro, o que quer dizer que eles se contrapõem e se compõem num todo único. 

(SAVIANI, 1980.p.67 apud CURY, 1989.p. 106) 

 

A escola pública precisa inserir o aluno no mundo digital e fazer com 

estas estejam presentes na prática pedagógica do professor, é uma maneira de está 

inovando suas aulas e assim incentivando uma participação ativa e dinâmica do 

discente. De acordo com Faria et.al (1978 apud Cury, 1989) o sucesso do 

indivíduo está intimamente ligado à sua educação, ao seu nível de instrução e não 

a seu meio de origem ou fortuna de que dispõe porque o talento está no indivíduo, 

independente de seu status ou condição material. Portanto: 

O indivíduo educado tem possibilidades de subir na vida, de mudar de classe 

social, o que permite maior distribuição de renda. Dessa forma a escola ajuda a superar as 

desigualdades sociais ao oferecer oportunidades iguais para todos que a freqüentam. 

Todavia, em nossa sociedade, ao invés de compensar as desigualdades sociais, dando 

oportunidades iguais a todos os alunos, a escola perpetua a injustiça (embora a 

mascarando) por meio de uma seleção impiedosa que favorece os filhos das classes altas 

e desfavorecem os filhos dos menos favorecidos. (FARIA et al, 1978.p. 47. apud CURY, 

1989.p.113). 
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Tendo em vista essa educação para transformação social dos sujeitos é 

que se busca a utilização de recursos midiáticos como uma maneira de estar 

favorecendo educação de qualidade para os alunos menos favorecidos, que em sua 

maioria encontram-se nas escolas públicas. Hoje a nossa luta não é mais apenas 

pelo acesso à escola, consiste na luta pela transformação da escola. Como afirma 

Caldart et al. (2009): 

Nessa trajetória de tentar construir uma escola diferente, o que era (e continua 

sendo) um direito, passou a ser também um dever. Se queremos um país mais justo e com 

mais dignidade para todos, então também precisamos preocupar-nos em transformar 

instituições históricas como a escola em lugares que ajudem a formar os sujeitos destas 

transformações. (CALDART et al. 2009. p. 94). 

Sendo assim, a escola deve assumir o desafio de implementar programas 

de educação digital para professores e alunos, afim de que estes possam gozar dos 

recursos midiáticos presentes na escola, é o caso da Escola Ribeiro de Souza.  A 

citada escola precisa repensar seus tempos e espaços para suportar o novo desafio 

pedagógico, ou seja, os usos dos instrumentos midiáticos na apreensão do saber. 

Grande parte dos alunos que estudam na escola não tem acesso a tais 

instrumentos, principalmente a informática. Embora pareça comum nos dias 

atuais ter o domínio de ferramentas midiáticas, muitos ainda estão fora desse 

mundo midiático. 

A escola como responsável pela formação cidadã dos sujeitos deve 

proporcionar o encontro dos educandos com a atual realidade. Não dá mais para a 

escola ensinar a ler e escrever. Ela deve está além do desenvolvimento dessas 

faculdades. Precisam-se criar mecanismos que leve o aluno a conviver no 

cotidiano da sala de aula com esses recursos de mídias. Pois, o conhecimento que 

tem como objeto esse sentido das realidades abre novos olhares e novas 

dimensões que diretamente influirá na vida dos alunos e também na vida dos 

professores e mais posteriormente na sociedade. De acordo com Pozo (2000) 

vivemos em uma sociedade da aprendizagem, na qual aprender constitui uma 

exigência social cresce 
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CAPITULO II 

 

2. - AS MÍDIAS NA ESCOLA: NOVOS RUMOS E PERSPECTIVAS. 

 

A utilização das mídias na escola deve apontar os caminhos da educação 

para abrir novos horizontes, tanto para o professor como para o aluno e a 

sociedade de forma geral, pois tudo que perpassa pelas entrelinhas da escola 

reflete na prática dos sujeitos na sociedade na qual estão inseridos. O uso das 

mídias na escola, embora seja um tema que vem sendo discutido com muita 

intensidade nos últimos anos, ainda é uma novidade, mesmo com os grandes 

avanços tecnológicos e os seus instrumentos de mídias que cada vez mais alcança 

milhares de pessoas. A escola, na medida do possível, tem se articulado para não 

ficar a margem dessa discussão sobre os avanços tecnológicos e seus usos na 

prática dos sujeitos. Como afirma Pozo (2000): 

As tecnologias da informação estão criando novas formas de distribuir 

socialmente o conhecimento, que estamos apenas começando a vislumbrar, mas 

que, seguramente, tornam necessárias novas formas de alfabetização (literária, 

gráfica, informática, científica, etc.). Elas estão criando uma nova cultura da 

aprendizagem, que a escola não pode- ou pelo menos não deve- ignorar. A 

informatização do conhecimento tornou muito acessíveis todos os saberes ao 

tornar mais horizontais e menos seletivos a produção e o acesso ao 

conhecimento. Hoje qualquer pessoa informaticamente alfabetizada pode criar 

sua própria página web e divulgar suas idéias ou acessar as dos outros, visto que 

não é preciso ter uma editora para publicá-las. (POZO, 2000. Apud SALGADO 

2008) 

 

Para o autor, a circulação de informações ganhou dimensões grandiosas, 

pelo fato de qualquer pessoa poder criar e divulgar suas ideias online. Contudo, é 

preciso dialogar com essas informações e não apenas permitir que elas invadam o 

cognitivo sem antes serem refletidas e analisadas. É aí que aparece o papel 

essencial do professor, orientar os discentes no desenvolvimento de novas 

competências cognitivas, para que ele possa usar os conhecimentos que circulam 

na informática e transformá-lo em saber útil para sua atuação na sociedade. De 

acordo com Pozo (2000) a facilidade de divulgação de idéias nos leva diariamente 

a sermos bombardeados por uma quantidade de informações de todas as áreas e de 

todos os lugares do mundo. Portanto, é preciso filtrar essas informações para 
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termos a autenticidade das mesmas. Não dá para ir acreditando em tudo que anda 

circulando por aí, ao mesmo tempo em que não dá para ignorar nenhuma 

informação, por mais absurda que ela pareça ser inicialmente. Segundo Morin 

(2001): 

 

Vivemos na era da incerteza, na qual, mais do que aprender verdades 

estabelecidas e indiscutíveis, é necessário aprender a conviver com a 

diversidade de perspectivas, com a relatividade das teorias, com a existência de 

múltiplas interpretações de toda informação, para construir a partir delas, o 

próprio juízo ou ponto de vista. (MORIN, 2001, apud SALGADO 2008). 

 

 

Para Morin (2001) a incerteza causada pelo nosso atual momento 

histórica nos requer maiores cuidados com a veracidade das informações que 

permeiam a nossa vida diariamente. Tem pessoas que são cheias de informações, 

porém são pobres de conhecimentos, pois informação e conhecimentos embora 

sejam duas palavras parecidas, tem significados diferentes na sua essência. E o 

nosso grande desafio é saber nos apropriarmos dos conhecimentos que são 

circulados pelos meios tecnológicos e significá-lo no nosso cotidiano.  De acordo 

com Salgado (2008):  

 

Na sociedade da aprendizagem, converter esses sistemas culturais de 

representação em instrumentos de conhecimento- fazer uso epistêmico deles- 

requer apropriar-se de novas formas de aprender e de relacionar-se com o 

conhecimento. Esse é um dos desafios a ser enfrentados por nossos sistemas 

educacionais nas próximas décadas. (SALGADO; 2008.p. 32). 

   

  

O mundo da tecnologia leva os sujeitos a buscar novas perspectivas para 

a construção do conhecimento, e diferentemente dos que muitos pensam acerca da 

presença do “velho” professor não desaparecerá, ao contrário,se faz cada vez mais 

necessário à presença do professor no que diz respeito o ensino-aprendizado. O 

papel do professor de orientar; mediar; relacionar; interagir e além de tudo isso 

ajudar formar pessoas humildes, justas, verdadeiras e politizadas e críticas sempre 

será um papel que só poderá ser desenvolvido pelo professor. Embora se viva em 

uma sociedade na era da industrialização, dela não eximi a presença do educador.  

Cada vez mais a tecnologia envolve os sujeitos a viver nessa dinâmica do 

contato com as mídias. Tais instrumentos estão em todos os setores, inclusive na 

escola. E o que se tem percebido é o esforço por parte dos professores para inserir 
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os instrumentos midiáticos nas suas aulas, embora seja um processo lento que aos 

poucos estão sendo rompidas as barreiras que impedem a utilização.  

No caso da Escola Dep. Raimundo Ribeiro de Souza, professor por 

iniciativa pessoal busca cada vez mais conhecimentos para usarem os 

instrumentos midiáticos. Uma das iniciativas é a oferta do curso de informática 

aos finais de semana em escolas particulares e públicas, uma vez que os 

programas do governo, de inclusão digital, não os incluem, pois é incompatível 

com a disponibilidade que tem, pois o trabalho da docência ocupa grande parte do 

tempo. Isso porque, é preciso trabalhar com uma carga horária grande para poder 

proporcionar um pouco de conforto. Todavia, o governo está preocupado com a 

inclusão digital, mas incluso dela não se discute a educação digital.  

O fato de disponibilizar os instrumentos tecnológicos para as escolas não 

resolve o problema da educação é preciso investir também na capacitação dos 

sujeitos para o uso desses instrumentos, pois os educadores para desenvolverem 

uma aula interativa, dinamizada e criativa usando a tecnologia, primeiramente 

devem ter o conhecimento básico da tecnologia utilizada. As mudanças só 

penetram bem na escola quando estas são introduzidas pelo professor. Em 

decorrência disso é essencial que haja capacitação do mesmo para que possam 

utilizar, de maneira proveitosa nas suas aulas, os instrumentos midiáticos. De 

acordo com Valente (1996) o contato do educando com a máquina racional, fria, 

e, portanto desumana, propiciam com isso a formação de indivíduos desumanos e 

robóticos. É nesse sentido que a figura professor tornar-se cada vez mais precisa e 

insubstituível, um instrumento de mídias nada é se não lhe for atribuído um 

significado. 

A escola deve propiciar ao aluno encontrar sentido e funcionalidade naquilo que 

constitui o foco dos estudos em cada situação da sala de aula. Propiciar a observação e a 

interpretação dos aspectos da natureza, sociais e humanos, instigando a curiosidade do 

aluno para compreender as relações entre os fatores que podem intervir nos fenômenos e 

no desenvolvimento humano. Essa forma de aprender contextualizada é que permite ao 

aluno relacionar aspectos presentes da vida pessoal, social e cultural, mobilizando as 

competências cognitivas e emocionais já adquiridas para novas possibilidades de 

reconstrução do conhecimento. (PCN- Ensino Médio, 1999). 

A chegada da era digital na educação, não deve ser vista e implantada 

como um modismo pedagógico-tecnológico. A tecnologia na escola deve 
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favorecer a compreensão da realidade no sentido de anunciar novos caminhos, 

nova solução para a sociedade. A partir da compreensão da realidade cotidiana 

pelo aluno é que este terá condição de agir como protagonista da sua história, 

como sujeito de ação-reflexão-ação. Essas habilidades de reflexões são possíveis 

quando o trabalho docente acontece por meio da contextualização e articulação 

com as áreas do conhecimento. Segundo Almeida (1999): 

 
Muitas experiências têm-nos revelado que o trabalho com projetos potencializa 

a articulação entre as áreas de conhecimento de forma integrada com as 

diferentes tecnologias. O projeto evidencia-se uma atividade que rompe com as 

barreiras disciplinares, torna permeáveis as suas fronteiras e caminha em 

direção a uma postura interdisciplinar para compreender e transformar a 

realidade em prol da melhoria da qualidade de vida pessoal, grupal e global. 

(ALMEIDA, 1999, p.2). 

 

  

Para Freire e Prado (1999) é necessário que o professor desenvolva 

estratégias pedagógicas que possibilitam o aprendizado tanto no sentido da 

abrangência como no sentido do aprofundamento de conceitos. Para atingir esses 

conceitos de abrangência e aprofundamento o trabalho com projetos, articula 

várias áreas da grade curricular e as tecnologias. Esse dinamismo provocado pelo 

uso de projetos deve dá uma nova vida no ofício da docência do professor, 

abrindo novos horizontes tanto para o educador como para o educando.  

O trabalho com projetos motiva os alunos. Na escola Estadual Deputado 

Raimundo Ribeiro de Souza é desenvolvido um projeto anual de meio ambiente 

titulado: UM ECO A FAVOR DA VIDA. Neste projeto as disciplinas se 

interagem, se comunicam conjuntamente com os meios tecnológicos. Professores 

e alunos se unem na realização do mesmo. Durante a realização do projeto, que 

tem uma duração em média de um mês, a euforia vivida pelos alunos é 

surpreendente, por fazerem parte do processo, eles abraçam a ação do projeto que 

tem como finalidade desenvolver uma reflexão e em seguida uma mudança de 

comportamento em relação a nossa forma de lidar com a natureza. Se educar é 

construir caminhos, devemos então ensinar e ao mesmo tempo aprender como 

abrir os nossos caminhos. Nessa caminhada da vida os meios tecnológicos não 

devem nos dominar a nossa trajetória deve seguir na direção contrária. Por isso 

saber usar os meios midiáticos é um passo gigantesco que dar-se no sentido de 

tonar-se mais livres e atuantes de uma forma melhor na sociedade. 
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As tecnologias devem ser exploradas em atividades pedagógicas, 

segundo Costa (2005, p. 43) com intenções e objetivos claramente especificados, 

bem como entendemos que “a questão determinante não é a tecnologia, mas a 

forma de encarar essa mesma tecnologia”. O direcionamento que dar-se aos 

instrumentos tecnológicos é que faz toda a diferença. A tecnologia e progresso são 

palavras que estão muito associadas à questão econômica, entretanto, é preciso 

destacar que a tecnologia na escola pega a direção que damos a ela. Os educadores 

precisam estar atentos para a significação dada às tecnologias e seus instrumentos 

midiáticos na utilização na sala de aula. Nesse sentido, é necessário que o 

professor tenha abertura e flexibilidade para relativizar sua prática e as estratégias 

pedagógicas, com vistas a propiciar ao aluno a reconstrução do conhecimento.  

De acordo com autora Salgado (2008, p. 192) “O compromisso 

educacional do professor é justamente saber o que, como, quando e por que 

desenvolver determinadas ações pedagógicas. E para isso é fundamental conhecer 

o processo de aprendizagem do aluno e ter clareza da sua intencionalidade 

pedagógica”.  

 Durante a entrevista percebi certo receio no diz respeito ao uso dos 

instrumentos tecnológicos/ midiáticos, isso se deve ao fato de que muitos 

educadores não sabem como direcionar os recursos midiáticos para analisar, 

refletir, mudar o posicionamento dos alunos diante de suas realidades. Isso fica 

claro na fala da professora M.M: 

“Falta de planejamento da instituição assim como burocracia 

administrativa, falta de incentivo e apoio, faz com que ao uso das 

tecnologias sejam raras nas nossas aulas. Vou resumir de forma bem 

clara, a gestão é precária e ausente. Não falo apenas da escola, me refiro 

a partir da gestão de governo” (Professora da Escola Raimundo ribeiro de 

Souza) 

 

Os instrumentos tecnológicos não devem ser utilizados, simplesmente porque 

existem na escola e quem os utiliza dá uma impressão de que suas aulas são 

dinamizadas em função disso, mas devem ser usados quando podem dá uma 

intencionalidade pedagógica ao uso tecnológico. Pois, embora a tecnologia seja 

um eixo global da comunicação ela não eliminou o seu caráter localizado da 

apropriação. Segundo Thompson (1998, apud Salgado, 2008; p. 2003), não 

eliminou o seu caráter localizado da apropriação. Assim a tecnologia deve ser 
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utilizada para analisar e transformar o seu espaço local, seja nos encurtamentos 

dos espaços, seja na interação mais rápida ou na atuação na sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao investigar sobre a utilização dos recursos midiáticos utilizados pelos 

professores na EEEM. Raimundo Ribeiro de Souza pode-se perceber que não 

basta ter na escola a presença desses recursos, é necessário, nesse momento, 

investir na formação do professor para que este possa fazer uso das ferramentas 

tecnológicas de maneira que venha somar para o entendimento do aluno em 

relação ao conteúdo estudado. Hoje, a grande maioria dos professores 

entrevistados disse que está totalmente despreparada para utilizar computadores, 

data show e até vídeo em suas aulas. A insegurança e a falta de motivação ainda 

atrapalham o avanço dos mesmos nesta área. Dentro daquele espaço escolar, 

pouco se usa os recursos tecnológicos como instrumento dinamizador do fazer 

pedagógico. Alguns professores se propõem a fazer uso dos recursos em questão 

junto aos seus alunos, mas sugerem adequação de algumas situações tais como: 

1 – Promover curso de educação digital para os docentes, enfatizando a 

importância do uso da tecnologia em sala de aula. 

2- Adequar as salas de aula e ampliar os equipamentos de forma a atender 

a demanda de discentes. 

3- Disponibilizar pelo menos um profissional da área de informática, por 

turno, para dar suporte ao docente. 

Entendo que em tamanha revolução tecnológica não há como ficar 

aquém dos avanços no mundo digital. No papel de discentes e docentes integram 

o uso das tecnologias a serviço da educação, promovendo aprendizagem através 

da construção do conhecimento. Os demais segmentos da escola deverão integrar-

se. Fala-se dos gestores, apoio pedagógico e todos que podem contribuir para o 

funcionamento organizado da escola, só assim, o contexto escolar será fonte de 

aprendizagem, onde as TICs se integram ao fazer pedagógico. Neste contexto, 

gestores, professores e alunos precisam ser incluídos na operacionalização em 

todas as áreas de conhecimentos. 

Grandes investimentos foram feitos pelos governos federal, estadual e 

municipal, com computadores, internet banda larga e outras ferramentas 

tecnológicas que contemplaram muitas escolas públicas. É um grande começo 

para uma revolução no fazer pedagógico na educação. Entretanto, pouco se tem 
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investido na formação tecnológica do professor. Seria sim, uma verdadeira 

revolução no ensino aprendizagem se nossos educadores estivessem sido 

preparados para utilização das ferramentas disponíveis. 

Portanto, para sobreviver, a escola precisa se reinventar para acompanhar 

a modernidade oferecida com o uso das tecnologias perpassando pelas 

ferramentas interativas que nossos alunos entendem tanto. Mas, admitindo que a 

presença do professor seja essencial nesse processo de educação. Posso até 

arriscar dizer que o educador precisa acompanhar seu aluno, que chega à sala 

muito bem informado e um internauta de primeira qualidade. 
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ANEXOS 

ANEXO I - QUESTIONÁRIO DE ALUNOS  

ALUNO-A 

SÉRIE: 3º TURMA: EG01 

1ª) O que você entende por instrumentos midiáticos? 

R-Bom, eu acredito que seja os equipamentos tecnológicos que faz 

parte das mídias e da nossa vida. 

2ª) vocês (alunos) usam com freqüência os espaços midiáticos da escola (sala de 

vídeo, laboratório de informática, auditório com data show...)? 

 R- Dificilmente usamos, esse ano só fomos para sala de informática 

porque tínhamos aula vaga e então levaram a gente para lá. Mas, não foi o 

professor. Na sala de leitura e de vídeo eu não sei como ela é, pois nunca fui lá. 

(3ª) As aulas que são realizadas em outros espaços como biblioteca, sala de vídeo, 

sala de leitura, laboratório de informática surtem alguma diferença em relação às 

aulas tradicionais da sala de aula? 

 R-Todo mundo gosta de algo diferente, mas apenas o nosso professor de 

Sociologia e Filosofia utilizam data show nas suas aulas. E então eu percebo que 

nos prestamos mais atenção. A aula fica mais divertida e mais participativa. 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO DE 

PROFESSORES 

 

 

 

PROFESSOR-A 

 

1ª) Você costuma utilizar a sala de vídeo e o laboratório de informática nas suas 

aulas? 

R-Sim, eu utilizo principalmente data show, pois comprei um para meu 

uso na docência. A escola tem apenas um para todos e às vezes tem professor que 

agenda duas semanas seguida e sempre quando a gente precisa está ocupada, ou 

melhor, agendado, pois muitos agendam e não utilizam e acaba atrapalhando 

quem quer usar. 

 

2ª) Qual o seu grau de domínio com a informática? 

R- Eu tenho um domínio bom de informática, sempre procuro está 

descobrindo fazer algo novo no campo da informatização. 

 

3ª) Quais os principais fatores que impedem que você utilize com freqüência os 

espaços educativos da escola, principalmente os que têm instrumentos midiáticos? 

R-Bom a questão maior é os agendamentos que são feitos a longos prazos. 

Às vezes preciso utilizar, mas está ocupado. Então eu uso na sala de aula mesmo, 

no meu caso eu tenho um data show, para os colegas que dependem do da escola 

fica mais complicado. 
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PROFESSOR-B 

 

1ª) Você costuma utilizar a sala de vídeo e o laboratório de informática nas suas 

aulas? 

          R- Não 

 

2ª) Qual o seu grau de domínio com a informática? 

R-Não tenho domínio  

 

3ª) Quais os principais fatores que impedem que você utilize com freqüência os 

espaços educativos da escola, principalmente os que têm instrumentos midiáticos? 

 

             R- Falta de planejamento da instituição assim como burocracia 

administrativa, falta de incentivo e apoio. Vou resumir de forma bem clara, a 

gestão é precária e ausente. Não falo apenas da escola, me refiro a partir da gestão 

de governo. 
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PROFESSOR-C 

 

1ª) Você costuma utilizar a sala de vídeo e o laboratório de informática nas suas 

aulas? 

            R-Sim, quando me dão oportunidade. Constantemente necessito, mas não 

encontro pessoas para me fornecer o material ou até mesmo abrir a sala. Ainda 

tem uma questão séria que é o material sucateado sem previsão nem interesse por 

parte da gestão em arrumar e disponibilizar para nós. 

 

2ª) Qual o seu grau de domínio com a informática? 

R- Eu tenho um domínio bom de informática, me capacitei fora do espaço 

escolar.  

 

(3ª) Quais os principais fatores que impedem que você utilize com freqüência os 

espaços educativos da escola, principalmente os que têm instrumentos midiáticos? 
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