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RESUMO

A chegada das tecnologias de informação e comunicação (TIC) em escolas de
ensino fundamental da rede pública é fato, assim como a necessidade de
preparação do profissional de educação para o seu uso. Ignorar os recursos
disponibilizados pelo computador e a Internet é privar os alunos das
possibilidades que oferecem à produção de conhecimentos. Diante desta
realidade, julgou-se relevante investigar como alunos e professores se
apropriam desta tecnologia com vistas à inclusão digital. A pesquisa foi
conduzida em uma escola da rede pública de ensino, localizada em área
menos favorecida e violenta do município de Petrópolis (RJ), a partir dos
objetivos específicos que se seguem, considerando a presença do Laboratório
de Informática em seu espaço: (a) analisar como o ambiente escolar estimula
professores e alunos ao uso do computador e da Internet, favorecendo a
inclusão digital; (b) apontar as dificuldades em relação ao uso das tecnologias
digitais; (c) indicar oportunidades que o computador e a Internet oferecem ao
processo de produção e transmissão do conhecimento; e (d) identificar as
modalidades de uso da Internet, com destaque para os blogs, como
incentivadoras da produção textual e expressão de opiniões. O teor desses
objetivos exigiu uma abordagem qualitativa multimetodológica dos dados
coletados, que incluiu: observação de campo; aplicação de questionário aos
alunos; entrevistas com os professores; e conversas informais. As respostas
obtidas foram interpretadas com base em orientações da técnica de Análise de
Conteúdo, o que permitiu o estabelecimento de relações entre as informações
prestadas pelos alunos, as visões dos professores e as percepções do
pesquisador, formuladas durante a sua permanência no campo de pesquisa.
Os resultados indicam que: (a) o espaço escolar favorece os estudos aí se
incluindo os desenvolvidos no Laboratório de Informática; (b) os cuidados
excessivos em relação à segurança da tecnologia criam dificuldades ao seu
acesso, bem como a resistência, por parte dos professores, em usar o
computador e a Internet na mediação pedagógica. Os professores reclamam a
ausência de programas permanentes de capacitação para o uso das TIC e a
maior parte dos estudantes entende que há subutilização do Laboratório de
Informática; (c) os alunos, mais do que os professores, percebem com clareza
a importância dessa tecnologia na promoção da sua inclusão digital, seja na
sala de aula ou no Laboratório de Informática, mas sem a orientação devida, a
produção de conteúdo na rede se torna tímida; e (d) os alunos têm acesso a
diferentes tecnologias de informação e comunicação, seja dentro ou fora da
escola, utilizando-as segundo suas necessidades, o que os leva a participarem
da cibercultura. Eles participam de redes sociais, porém não há aproveitamento
pedagógico das mesmas. O blog foi desconsiderado nas práticas dos
professores.
Palavras-chave: Cibercultura, Ensino Fundamental, Computador e Internet

ABSTRACT

The arrival of information and communication technologies (ICT) in public
elementary schools is a fact as well as the need for preparation of professional
education for its use. Ignoring resources offered by computers and the Internet
is to deprive students of opportunities offered by production of knowledge. In
view of this reality, it was relevant to investigate how students and teachers take
benefit of this technology with the purpose social inclusion. The survey was
conducted in a public school located in a lower class and violent area of
Petrópolis (RJ), using the following specific objectives, considering the
presence of the Computer Laboratory in that area: (a) analyzing how the school
environment encourages teachers and students to use the computer and the
Internet, promoting digital inclusion, (b) pointing out the difficulties regarding the
use of digital technologies, (c) indicating opportunities that computers and the
Internet offer process production and transmission of knowledge, and (d)
identifying methods of use of the Internet, especially blogs, such as booster of
textual production and expression of opinions. The content of these goals
required a multimethodological qualitative data collected, which included: field
observation, a questionary to students, interviews with teachers, and informal
conversations. The answers were interpreted based on Content Analysis
technique, which allowed the establishment of relations between the information
provided by students, teachers views and perceptions of the researcher,
recorded during his stay in the search field. The results indicate that: (a) the
school environment helps apprenticeship including learning developed in the
Computer Lab, (b) excessive care regarding ICT security makes it difficult to
access its benefits, as well as teacher’s resistance in using computers and
Internet in the pedagogical mediation. Teachers complain about the lack of
permanent training programs for the use of ICT and most students understand
that the Computer Laboratory is underutilized, (c) students rather than teachers,
perceive clearly the importance this technology in promoting digital inclusion,
whether in the classroom or in the Computer Laboratory, but without proper
guidance, the production of content in public schools becomes timid, and (d)
students have access to different information and communication technologies,
either within or outside the school, using them to suit their needs, which leads
them to participate in the cyberculture. They’re in social networks, but there is
no teaching advantage of using it. Blogs were disregarded in teacher’s routine.
Keywords: Cyberculture, Basic Education, Computer and Internet
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1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE ESTUDO

O uso do computador está se integrando ao dia a dia da sala de aula. Os
laboratórios de informática vão, aos poucos, sendo montados não só nas
escolas particulares, mas também nas unidades da rede pública de ensino.
Mesmo com as tecnologias caminhando, na maioria das vezes, a passos lentos
nas escolas públicas, alunos começam a aliar as pesquisas escolares, antes
feitas em livros, ao uso do computador e da Internet como meio de produção
de conhecimento.
Além das fronteiras das salas de aulas, estudantes vão se familiarizando
com o mundo virtual e grupos de amigos lançam blogs1 e ingressam em redes
sociais2, tornando a Internet um poderoso equipamento de comunicação e
registro do que acontece no âmbito escolar e na vida pessoal. Os sites de
relacionamento são utilizados como meio de expressão e assumem o papel de
diário virtual.
Segundo dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 3, consultados
em junho de 2010, as tecnologias na educação estão disponíveis a 24,8
milhões de estudantes das escolas públicas brasileiras. Ainda de acordo com o
MEC, em 2009, 332 mil professores foram capacitados para trabalhar com as
tecnologias em sala de aula. Até dezembro de 2010, mais 303 mil educadores
participariam de cursos de formação. Outros 75 mil estudantes acima de 15
anos, seriam capacitados para atuar como monitores em laboratórios. No
primeiro semestre de 2010, foram distribuídos pelo governo federal 33.765
computadores portáteis para 85 escolas públicas em 10 estados. Até
dezembro, esperava-se mais 150 mil máquinas para 300 unidades da rede
pública de ensino. Isso significa que 92% da população escolar pública
brasileira, urbana e rural, estariam sendo atendidas com acesso à Internet de
1

Os blogs são gêneros que constituem “parte integrante do modo de enunciação caracterizada
pelo jogo entre a publicação de si e a intimidade construída” (KOMESU, 2005, p. 56).
2
Comunidades on-line.
3
Portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação e Cultura (MEC). Acesso em junho de 2010.
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alta velocidade, incluindo as 64.879 unidades do programa Banda Larga nas
Escolas (ação do Governo Federal que beneficia instituições públicas de
ensino com acesso à banda larga, conexão em alta velocidade, superior às
discadas, com uso de linhas telefônicas, oferecidas por modens analógicos) e
mais cerca de 10 mil escolas rurais atendidas por conexão via satélite. Apesar
desta expansão, estima-se que a exclusão digital nas escolas públicas
brasileiras atinja 40 milhões de pessoas, entre alunos e professores, conforme
levantamento do MEC já mencionado.
O trabalho que o Governo Federal tem desenvolvido em escolas públicas
de todo o país, como o Programa Nacional de Informática na Educação
(ProInfo)4, busca minimizar os efeitos da exclusão digital, que deixa grande
parte da população à margem das novas tecnologias. No entanto, os
programas oficiais ainda estão longe de se tornarem exemplos de ações bem
sucedidas. Nem sempre a montagem de laboratórios e a entrega de
computadores portáteis para professores e alunos que mais se destacam, nas
iniciativas oficiais, significam que os equipamentos estão a serviço da
educação ou que foram integrados às práticas docentes. Os programas de
formação e qualificação de educadores não chegam a todos os professores.
De acordo com Baptista (2006), os recursos governamentais aplicados no
combate à exclusão digital e na implantação das novas tecnologias nas escolas
ainda são insuficientes. Para a autora, os recursos humanos também são
escassos, já que muitos profissionais da área não atuam diretamente na
promoção da educação e do bem-estar social.
Além disso, numerosos professores não respondem a contento aos
incentivos para que a informática seja uma aliada na atuação dentro da sala de
aula e funcione como instrumento fornecedor de atividades complementares de
estudo. Professores, fora da sala de aula, se apropriam das novas tecnologias:
usam computadores, recorrem a páginas na Internet, frequentam sites de
relacionamento, utilizam cartões magnéticos de bancos, entre outros recursos
4

Portal www.mec.gov.br. Programa que promove o uso pedagógico da informática na rede pública de
educação básica. A ação leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em
contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada para receber os
laboratórios e capacitar os educadores para o uso das máquinas e tecnologias. Portal do Ministério da
Educação e Cultura (MEC). Acesso em setembro de 2010.
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oferecidos pelo mundo virtual. No entanto, quando estão no ambiente escolar,
muitas vezes assumem uma posição de distanciamento em relação às novas
tecnologias, chegando até a ignorá-las. Outro exemplo de distorção é a
formação de profissionais que atuam em escolas onde não há computadores. A
qualificação é importante, mas deve ser acompanhada do acesso aos
equipamentos.
Há ainda problemas relacionados a escolhas políticas, como o detectado
por Amorin (2011), que identificou no estado do Rio de Janeiro diferenças
significativa na oferta do laboratório de informática entre escolas localizadas no
mesmo município. A autora pesquisou duas escolas, uma com laboratório e
outra sem, e verificou que as expectativas de alunos e professores da escola
sem este recurso são grandes em relação a sua implantação e não diferem das
expectativas dos sujeitos vinculados à escola privilegiada. Da pesquisa de
Amorim (idem), infere-se um problema referente à questão da igualdade de
direitos educacionais (duas escolas no mesmo município, separadas por
poucos quilômetros de distância, com tratamentos distintos) e que condena os
alunos de localidades menos urbanas à exclusão digital.
Sena (2009, p. 26) afirma que “os recursos da informática e a
multiplicação das possibilidades trazidas com o advento das tecnologias
apontam para mudanças estruturais no campo da educação”. Sobre este
aspecto, o pesquisador Lévy (2008, p. 172) propõe uma pergunta essencial:
como manter as práticas pedagógicas atualizadas com
esses novos processos de transação de conhecimento? Não
se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas
sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma
mudança de civilização que questiona profundamente as
formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos
sistemas educacionais tradicionais e sobretudo os papéis de
professor e de aluno.

Lévy (2008, p.172) define cibercultura como o conjunto de técnicas
materiais e culturais aliado a práticas, atitudes, modos de pensamento e
valores que se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço; trata-se de um
novo meio de comunicação que surge com a interconexão mundial, vai além
das transições do “presencial” para o “a distância”, ou do “oral” para a
“multimídia”. Constitui:
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é a transição de uma educação e de uma formação
estritamente institucionalizadas para uma situação de troca
generalizada de saberes, o ensino da sociedade por ela
mesma, de reconhecimento autogerenciado, móvel e
contextual das competências

Para Martín-Barbero (2006, p.56), “a diversificação e a difusão do saber,
fora da escola, são dois dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação
propõe ao sistema educativo”. Esses saberes-mosaico5, muitas vezes,
desafiam as posições tradicionais dos educadores, provocando conflitos e
reações conservadoras, em prejuízo de todos os envolvidos no processo.
Nesse contexto, torna-se pertinente a afirmação de Pozo (2002, p.34):
a demanda de uma aprendizagem constante e diversa é
consequência também do fluxo de informação constante e
diverso ao qual estamos submetidos. As mudanças radicais
na cultura da aprendizagem estão ligadas historicamente ao
desenvolvimento de novas tecnologias na conservação e na
difusão da informação.

Um dos caminhos seria a educação para as mídias, considerando as
contribuições dos autores citados (LÉVY, 2008; MARTÍN-BARBERO, 2006;
POZO, 2002), “que deve começar desde cedo e ser obrigatória tanto na
formação dos educadores de diferentes áreas, como dos estudantes de ensino
fundamental, médio e universitário” (BARBOSA FILHO; CASTRO, 2008, p.91).
Professores e pesquisadores precisam se preparar para a
inevitável transformação que se aproxima, caso contrário
corremos o risco de não acompanhar essas novas lógicas
comunicacionais de adolescentes e jovens, estimulando
mais uma brecha (idem).

Orofino (2005, p.29) ratifica as ideias apresentadas anteriormente ao
ressaltar: “a escola pode e deve intensificar o diálogo entre cultura escolar e
cultura midiática ao oferecer oportunidades de narrativas de autoria dos
5

“A escola está deixando de ser o único lugar de legitimação do saber, já que há uma variedade de
saberes que circulam por outros canais, difusos e descentralizados. A diversificação e a difusão do saber,
fora da escola, são dois dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação propõe ao sistema
educativo. Saberes-mosaico, como os chamou A.Moles, por serem feitos aos pedaços, de fragmentos,
que, no entanto, não impedem os jovens de ter, com frequência, um conhecimento mais atualizado em
física ou em geografia do que seu próprio professor; o que está acarretando na escola, não uma abertura
desses novos saberes, mas, sim, uma posição defensiva, e a construção de uma ideia negativa e
moralista de tudo que a questiona em profundidade, desde o ecossistema comunicativo das mídias e das
tecnologias de comunicação e informação” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 56 e 57).
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estudantes com o uso de novas linguagens e tecnologias.”
A inserção das tecnologias digitais no ambiente escolar, segundo Prata et
al. (2004, p. 133), “inaugura um formato próprio nas relações pessoais e no
trato com as informações”. Tal realidade exigiria de professores e alunos “o
desenvolvimento de habilidades e competências para elaboração de processos
interativos e cooperativos de ensino e aprendizagem, priorizando o diálogo, a
autonomia e o agir reflexivo”.
As novas mídias, conforme Soares (2009), têm exigido que os
educadores participem de capacitações para o uso dos equipamentos na sala
de aula e para as exigências do mercado, cada vez mais focado nas inovações
tecnológicas. Para esta autora, não são todos os educadores que se apropriam
das competências indispensáveis para o uso dessas inovações. Rocha (2008)
comunga da mesma ideia e afirma que, no ambiente escolar, as novas
tecnologias demandam uma mudança de métodos. As possibilidades
oferecidas pelos equipamentos e a Internet permitem o desenvolvimento de
diversas atividades com os alunos. Uma delas é a pesquisa, como aponta
Burlamaqui (2007). Esta autora revela que os estudantes apontam as aulas em
laboratórios de informática, onde são usadas as mídias e os recursos
tecnológicos, como dinâmicas e divertidas. A pesquisa feita na Internet, com
apoio do computador, assume o papel de atividade relacionada à descoberta e
ao modo diferente de aprender, além de complementar os conteúdos
apresentados em sala de aula.
A teia comunicacional que nos envolve na atualidade, formada por mídias
analógicas e digitais, tem como um dos principais efeitos a midiatização das
relações sociais e, no caso específico deste estudo, a mediação professoraluno. Nesse sentido, Sodré (1996, p.27) argumenta:

na sociedade midiatizada, as instituições, as práticas sociais
e culturais articulam-se diretamente com os meios de
comunicação, de tal maneira que a mídia se torna
progressivamente o lugar por excelência da produção social
de sentido, modificando a ontologia tradicional dos fatos
sociais.

Acerca do fenômeno da digitalização, Sodré (1972, p.21) afirma que as
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tecnologias digitais de comunicação instituem um ethos (costume, hábito,
regra) midiatizado. Para o autor, a sociedade atual “rege-se pela midiatização,
pela tendência à virtualização ou telerrealização das relações humanas”.
Do exposto, infere-se que este momento da caminhada humana revela
importantes desafios à produção cotidiana da nossa história, apresentando
novas questões e enfrentamentos em todos os âmbitos das relações
socioculturais e político-econômicas, inclusive no campo da educação.
Estamos mergulhados no ciberespaço, a que Lévy (2008, p.17) denomina
como “novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos
computadores”, incluindo não apenas a infraestrutura, mas também o
“oceânico universo de informações que ele abriga, assim como os seres
humanos que navegam e alimentam esse universo”. O mergulho no
ciberespaço produz, de forma dinâmica e inovadora, um novo jeito de estar no
mundo, uma nova forma de manifestação da sensibilidade e da criatividade
humanas: a cibercultura, que se refere ao “conjunto de técnicas (materiais e
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY,
idem).
A conexão entre a sala de aula e as tecnologias digitais, nos marcos da
cibercultura, resultado do mundo virtual é um fenômeno ainda pouco
conhecido, que recomenda aos educadores um processo de revisão de
práticas e de constituição de novos procedimentos, para o qual nem todos os
profissionais estão aderindo de modo pleno. É uma realidade que está se
constituindo na contemporaneidade, sobre a qual a pesquisa só tende a trazer
benefícios, tendo em vista os desafios desse movimento histórico atual
(SOARES, 2009; ROCHA, 2008; BURLAMAQUI, 2007). No entanto, observase um distanciamento das práticas docentes do uso das novas tecnologias. Por
outro lado, os alunos de classes favorecidas estão cada vez mais próximos do
uso do computador aliado ao acesso à Internet no dia a dia, o que pode ser
favorável à inclusão digital. Em contrapartida, os alunos de escolas públicas em
regiões menos favorecidas, como já foi mencionado, têm mais dificuldades
para o acesso aos meios digitais.
Assim, esta pesquisa buscou analisar relações que alunos e professores
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de uma escola localizada em bairro marcado pela pobreza estabelecem com o
uso do computador e com o acesso à Internet. Tais relações foram estudadas
em escola do Ensino Fundamental (segundo ciclo) da rede pública municipal
do município de Petrópolis. A unidade possui laboratório de informática, sendo
referência para as demais unidades da região.

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO

Para concretizar nossa pesquisa, estabelecemos o seguinte objetivo
geral: investigar o uso do computador e da Internet por educadores e alunos de
uma unidade da rede pública de ensino, localizada em área menos favorecida,
com vistas à inclusão digital. Dele, derivamos os objetivos específicos, a saber:
_ analisar como o ambiente escolar estimula professores e alunos ao uso do
computador e da Internet, favorecendo a inclusão digital;
_ apontar as dificuldades em relação ao uso das tecnologias digitais;
_ indicar oportunidades que o computador e a Internet oferecem ao processo
de produção e transmissão do conhecimento;
_ identificar as modalidades de uso da Internet, com destaque para a utilização
de blogs, como incentivadoras da produção textual e expressão de opiniões.

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Conforme salientamos, a midiatização das relações sociais e a
cibercultura nos envolvem, direta ou indiretamente, sendo um fenômeno
histórico que impõe desafios ao cotidiano e, também, a reflexão acerca desse
dia a dia, tendo em vista o caminhar constante em direção à realidade de
inclusão social e emancipação cidadã. Nesta direção, a pesquisa se faz
importante na medida em que focaliza uma questão determinante para as
sociedades contemporâneas: a interconexão da educação com as vivências da
cibercultura. O ciberespaço e suas práticas são um dado concreto da realidade
que interfere diretamente nas práticas docentes, na construção e difusão do
saber, fenômeno que, para grande parte dos educadores, ainda é
desconhecido.
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As informações obtidas por meio desta pesquisa fornecerão exemplos de
como ocorre o aproveitamento do uso do computador e da Internet na escola,
podendo, assim, contribuir para o enfrentamento dessa nova realidade,
municiando pesquisadores e educadores com subsídios sobre o uso adequado
e profícuo das tecnologias de comunicação e informação, em especial o
computador e a Internet, na educação.

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi conduzida na perspectiva do paradigma do Construtivismo
Social (ALVES-MAZZOTTI, 2000, p.133), o qual defende uma ontologia
relativista, uma epistemologia subjetiva e uma metodologia hermenêuticadialética. De acordo com esta autora, o construtivismo social “enfatiza a
intencionalidade dos atos humanos e o ‘mundo vivido’ pelos sujeitos,
privilegiando as percepções dos atores”.
[...] o método utilizado pelos construtivistas parece procurar
“colocar entre parênteses” as crenças e proposições sobre o
mundo para melhorar apreendê-lo, na medida em que
consideram que a adoção de teorias a priori na pesquisa
turva a visão do observador (idem).

A ontologia relativista, explica Alves-Mazzotti (ibidem), privilegia o conceito
de que as realidades existem sob forma de múltiplas construções mentais,
locais e específicas, fundadas na experiência social de quem as formula. Já a
espistemologia subjetivista entende que os resultados são sempre criados pela
interação entre pesquisados e pesquisador. Na metodologia hermenêuticodialética as construções individuais são provocadas e refinadas por meio da
hermenêutica e confrontadas dialeticamente, a fim de gerar uma ou mais
construções sobre as quais haja um significativo consenso entre os que
respondem. Justifica-se a escolha pelo Construtivismo Social, tendo em vista a
temática estritamente relacionada a aspectos mediadores do âmbito da prática
docente.
O teor das nossas questões de estudo exigiu uma abordagem qualitativa
dos dados coletados. De acordo com Alves-Mazzotti (2000, p.163), as
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pesquisas qualitativas, em relação aos procedimentos e instrumentos de
coleta, são multimetodológicas:

[...] isto é, usam uma grande variedade de procedimentos e
instrumentos de coleta de dados. Podemos dizer, entretanto,
que observação (participante ou não), a entrevista e a
análise de documentos são os mais utilizados, embora
possam ser complementados por outras técnicas.

A proposta deste estudo foi, então, investigar o uso do computador e da
Internet por professores e alunos de uma escola pública municipal de Petrópolis
(município polo da região serrana do estado do Rio de Janeiro, distante 65
quilômetros da capital, com cerca de 300 mil habitantes, possuidor da maior
rede municipal de ensino do interior fluminense). A pesquisa dirigiu-se a 8
professores do Ensino Fundamental (segundo ciclo) e a 200 alunos deste
mesmo ciclo, que utilizavam o computador e a Internet.
A unidade escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi a Escola
Municipal Stefan Zweig, bairro Quitandinha (área urbana do 1º distrito, Zona Sul
da cidade, que reúne bairros com problemas de infraestrutura, violência e
grande concentração populacional de baixa renda). A unidade possui
Laboratório de Informática. É apontada pela Secretaria Municipal de Educação
de Petrópolis como referência no uso das novas tecnologias.
Inaugurada em abril de 2007, a Escola Municipal Stefan Zweig é uma
unidade temática: faz uma homenagem ao escritor austríaco (figura 1) que, ao
fugir da Segunda Guerra Mundial, encontrou abrigo no Brasil e escolheu
Petrópolis para morar. A casa onde o escritor morou no bairro de classe média
Valparaíso passa, atualmente, por restauração e se transformará em um museu
dedicado a Zweig e aos demais escritores austríacos. Também está previsto
para o local um memorial destinado à memória de exilados da Segunda Guerra
Mundial. Serão 16 mil histórias de imigrantes que tiveram o mesmo destino:
desembarcar no Brasil e fugir dos governos fascistas. O acervo, em fase de
captação de material, reunirá documentos de entrada no país, cartas de
recomendação para vistos, fotos, cartazes e jornais. O material digitalizado é
referente a imigrantes que, de alguma forma, contribuíram para a ciência, artes,
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música e literatura.
Figura 1 – Reprodução da fotografia do escritor Stefan Zweig

Zweig é autor da frase que definia o Brasil como o “país do futuro”, criada
em 1941, ano em que lançou o livro “Brasil um país do futuro” (figura 2). O
escritor é autor de outras obras como “O mundo que eu vi” e “O jogador de
xadrez”. Em 1942 Zweig enfrentou a depressão, agravada com o crescimento
da intolerância e do autoritarismo pregados pelo nazismo, suicidando-se com a
mulher, Lotte. Zweig era de origem judaica.
Figura 2 – Reprodução da capa do livro “Brasil um país do futuro”
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As salas da escola, que abrigam ao todo 1.500 alunos, sendo 200 do
segundo ciclo, receberam nomes de obras do autor. Os educadores estimulam a
leitura e a produção textual dos alunos, além de manterem material sobre o
escritor nos murais da escola.
Considerando as particularidades dessa escola, entendemos que a
presente pesquisa tem características multimetodológicas, pois nela foram
aplicados questionários, promovidas conversas informais e observações,
conforme a anuência dos professores. Os questionários (apêndices 1 e 2) foram
interpretados com base em orientações da técnica de análise de conteúdo
(BARDIN, 2004) e, a partir do material, buscamos identificar os usos que os
sujeitos do estudo fazem do computador e da Internet. Como explicam as
autoras Rizzini et al (1999, p.77), “o questionário consiste em uma série de
perguntas e questões, cuja forma, aberta ou fechada, configura tipos de coleta
de dados qualitativos e quantitativos, respectivamente. A observação de fatos e
comportamentos, ainda de acordo com as autoras, “proporciona dados não
verbais relacionados com o tema de estudo. É possível avaliar fatores do
cotidiano que têm relação com a entrevista ou questionário [...]” (idem, 1999,
p.71). Elaboramos um relatório e um diário de campo com o registro das
observações das aulas.
Segundo Rizzini et al (idem), o diário de campo consiste no relato escrito
de tudo o que o investigador presencia, ouve, observa e pensa no decorrer da
coleta de dados. O material pode ser refletido em um estudo qualitativo. Por
meio do diário de campo remontamos o ambiente do local pesquisado,
conseguindo

informações

e

relatos

de

experiências

significativas

dos

entrevistados para o estudo.
Após a análise do questionário, foram construídos alguns gráficos e
tabelas com os resultados. Gráficos são recursos “mais usados para
visualização de números e informações técnicas (estatísticas)” (PEREIRA
JÚNIOR, 2006, p.131). Foi promovida, então, a triangulação dos dados entre o
que foi coletado nos questionários, extraído das conversas informais e
identificado nas observações.
Esclarecemos que ao ancorar a presente pesquisa ao paradigma
construtivista, fomos instados a realizar um processo hermenêutico tendo como
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foco as relações de alunos e professores com o laboratório de informática. O
ápice desse processo se deu no ultimo capitulo da dissertação quando
integramos os resultados obtidos, a análise dos mesmos e as conclusões da
pesquisa.
Cabe por último apontar que esta pesquisa não é neutra, pois foi
conduzida por um profissional que alia a vivência de professor à de jornalista.
Ainda que tenhamos buscado ao máximo objetivar o processo de pesquisa,
admitimos que as conclusões representam também perspectivas do próprio
pesquisador. Nesse plano se deu um processo dialético que envolveu: a
realidade pesquisada os dados encontrados e a análise de autoria pessoal.
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2. O USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET NA ESCOLA: SUBSÍDIOS
OFERECIDOS PELA TEORIA

Para compor a base teórica do presente estudo, buscamos autores que
abordam

temas

intimamente

relacionados

aos

nossos

objetivos

de

investigação. Assim, foram abordados os seguintes temas: cibercultura e
ciberespaço; exclusão social / inclusão digital; comunicação e mediação
pedagógica. A pesquisa se fundamenta em teóricos que abordam as condições
necessárias para a inclusão digital de professores e alunos, além da questão
da utilização de práticas pedagógicas que contemplem as novas tecnologias.
O computador e a rede mundial, chamada de Internet, é uma realidade no
cenário contemporâneo no âmbito da cibercultura e do ciberespaço. As escolas
da rede pública de ensino têm recebido investimentos em equipamentos por
parte do governo federal e das administrações estaduais e municipais, que
podem favorecer a inclusão digital. São laboratórios e computadores portáteis,
destinados a professores e alunos. A implantação de novas tecnologias
caminha em uma velocidade não tão satisfatória, mas já evidencia a
necessidade de uma reforma ampla das práticas docentes.
Fora do ambiente escolar, os alunos utilizam o computador e a Internet
como meio de comunicação. Participam também de redes sociais, que reúnem
sites e blogs, permitindo relações interpessoais e unindo indivíduos, usando os
recursos oferecidos pelas novas tecnologias para enriquecer as pesquisas
escolares. Em alguns casos, começam a aproveitar as novas tecnologias para
a produção de conhecimento, indo além da transformação de sites em simples
livros virtuais e de matérias primas para a reprodução de ideias de terceiros.
Ressaltamos que, conforme definição dos autores Barbosa Filho e Castro
(2008, p.228), blogs são ferramentas na Internet “onde usuários podem
publicar conteúdos de áudio, dados e imagens de forma fácil e acessível”.
Ainda segundo os autores, os blogs são considerados “o diário do século XXI”,
servindo também às práticas docentes.
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2.1 CIBERCULTURA E CIBERESPAÇO
O ciberespaço, também chamado de rede, “é o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores” (LÉVY,
2008, p.17). Este conceito proposto por Lévy mostra que o cibespaço não se
resume à infraestrutura material da comunicação digital, vai além: é também o
universo de informações. A cibercultura, explica o autor (idem), é um conjunto
de técnicas materiais e culturais aliado a práticas, atitudes, modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem com o crescimento do
ciberespaço.
Para Lévy (idem, p.157), as novas tecnologias favorecem a informação:
“navegação por hipertexto, caça à informação por meio de mecanismos de
pesquisa [...] e exploração contextual por meio de mapas dinâmicos de dados”.
As novas tecnologias e a navegação no ciberespaço levam a novos raciocínios
e novas modalidades de conhecimento. Ele cita a simulação como um dos
exemplos, de uma “verdadeira industrialização da experiência do pensamento,
que não advém nem da dedução lógica nem da indução a partir da experiência”
(idem). O hipertexto é “uma forma não linear de apresentar e consultar
informações (idem, p.254). Um hipertexto vincula as informações contidas em
seus documentos, ou hiperdocumentos, criando uma rede de associações
complexas utilizando links” (conexão entre dois elementos em uma estrutura de
dados).
O mundo passa hoje por um processo de transformação, impulsionado
pelas novas tecnologias e pelo avanço dos processos de comunicação. Para
Dreifuss (1996), o mundo mergulhou no processo de globalização, unificação,
no qual fronteiras foram derrubadas e limites ultrapassados. A informação
passou a circular com mais rapidez e o mundo está se conectando
progressivamente.

Países

dominadores,

que

antes

implantavam

suas

ideologias por meio da economia e da cultura, hoje vivenciam o processo de
mundialização, utilizando produtos feitos por inúmeros mercados e várias
nações, todos, em maior ou menor escala, participando deste processo. No
âmbito da cultura há uma fragmentação local que se evidencia com o
multiculturalismo. “Os processos de mundialização e de globalização se
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desdobram em diversas horizontalizações sistêmicas e espaciais: econômicas
[...], políticas [...] e societárias [...]” (idem, p.171).
Nessa linha de pensamento, Canclini (2006, p.11) explica que a
globalização “é um processo de fracionamento articulado do mundo e de
recomposição de suas partes”. A cibercultura está relacionada aos processos
de

globalização

e

mundialização.

Não

são

processos

simples

de

homogeneização, “mas de reordenamento das diferenças e desigualdades,
sem suprimi-las: por isso, a multiculturalidade é um tema indissociável dos
movimentos globalizadores.”
Há autores que colocam em xeque a globalização da cultura. Santos
(2000, p.37), por exemplo, considera o processo de globalização perverso em
função do domínio tecnológico e da informação. “O mundo torna-se unificado
em virtude das novas condições técnicas, bases sólidas para uma ação
humana mundializada. Esta, entretanto, impõe-se à maior parte da humanidade
como uma globalização perversa.”
A Cibercultura começou a ganhar forma a partir do surgimento da Internet
que, conforme define Castells (2003, p.7), “[...] é o tecido de nossas vidas. Se a
tecnologia da informação é hoje o que a eletricidade foi na Era Industrial; em
nossa época, a Internet poderia ser equiparada tanto a uma rede elétrica
quanto ao motor, em razão da capacidade de distribuir a informação [...].”
Castells (idem) explica que a Internet teve suas origens na Arpanet.
Tratava-se de uma rede de computadores montada nos Estados Unidos no
final da década de 60 do século passado pela Advanced Research Projects
Agency (Arpa). A Arpa foi criada pelo Departamento de Defesa com a proposta
de garantir recursos para pesquisas, em especial no mundo acadêmico, e, com
isso, impulsionar a superioridade tecnológica militar do país, em relação à
antiga União Soviética. Em 1975, a Arpanet passou a ser gerenciada pela
Defense Communication Agency, tornando-se um meio de comunicação via
rede de computadores que interligava as forças armadas.
Para garantir a segurança na comunicação, o Departamento de Defesa
criou, já no início da década de 80, a Milnet, uma rede independente para fins
militares, reservando a Arpanet-Internet para a pesquisa. A Arpanet, em 1990,
foi considerada obsoleta e retirada de operação. Foi também no início da
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década de 90 que surgiram os provedores de Internet privados, oferecendo ao
serviço a função comercial. “A abertura da arquitetura da Internet foi a fonte de
sua principal força: seu desenvolvimento autônomo, à medida que usuários
tornavam-se produtores de tecnologia e artífices de toda a rede” (CASTELLS
2003, p.28).
Este autor explica que os sistemas tecnológicos são socialmente
produzidos e, com a Internet, não é diferente. “A cultura dos produtores da
Internet moldou o meio”. Ele define cultura como o “conjunto de valores e
crenças que formam o comportamento” (idem, p.34). Os padrões repetitivos de
comportamento geram costumes, que são repetidos por instituições, bem como
por organizações sociais informais.
A cultura da Internet é a cultura dos criadores da Internet.
Por cultura entendo um conjunto de valores e crenças que
formam o comportamento; padrões repetitivos de
comportamento geram costumes que são repetidos por
instituições, bem como por organizações sociais informais.
Cultura é diferente de ideologia, psicologia ou
representações individuais. Embora explícita, a cultura é
uma construção coletiva que transcende preferências
individuais, ao mesmo tempo em que influencia as práticas
das
pessoas
no
se
âmbito,
neste
caso
os
produtores/usuários da Internet (CASTELLS, 2003, p.34).

A cultura da Internet possui uma estrutura que, de acordo com Castells
(idem),

está

dividida

em

quatro

camadas:

tecnomeritocrática,

hacker

(característica cultural da sociedade informacional), comunitária virtual e
empresarial. Juntas vão ao encontro da ideologia da liberdade difundida pelo
mundo virtual.
Essas camadas estão hierarquicamente dispostas: a cultura
tecnomeritocrática especifica-se com uma cultura hacker ao
incorporar normas e costumes a redes de cooperação
voltadas para projetos tecnológicos. A cultura comunitária
virtual
acrescenta
uma
dimensão
social
ao
compartilhamento tecnológico, fazendo da Internet um meio
de interação social seletiva e de integração simbólica. A
cultura empresarial trabalha, ao lado da cultura hacker e da
cultura comunitária, para difundir práticas da Internet em
todos os domínios da sociedade como meio de ganhar
dinheiro (ibidem, p.34 e 35).
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Em meio à rede e às novas tecnologias, podemos dizer, acompanhando a
linha de pensamento de Castells, que as fontes culturais da Internet não podem
ser reduzidas aos valores dos inovadores tecnológicos. De acordo com o autor
(2003, p.46), “os primeiros usuários de redes de computadores criaram
comunidades

virtuais”.

Os

grupos,

com

o

tempo,

foram

moldando

comportamentos e desenvolvendo organizações sociais. Os internautas
“desenvolveram e difundiram formas de usos na rede: envio de mensagens,
lista de correspondência, salas de chat, jogos para múltiplos usuários,
conferências e sistemas de conferência” (idem).
Ao analisar a cibercultura, Castells aponta para a cultura hacker como
fornecedora de fundamentos tecnológicos da Internet. “Já a cultura comunitária
moldou suas formas sociais, processos e usos” (ibidem, p.47). O autor afirma
que o uso da Internet é estreitamente ligado ao trabalho, à família e à vida
cotidiana. “O e-mail representa mais de 85% do uso da Internet, e a maior parte
desse volume relaciona-se a objetivos de trabalho, a tarefas específicas e à
manutenção de contato com a família e os amigos em tempo real” (2003, p.99).
Retomando Lévy (2008, p.111), ele chama a atenção para a essência
dinâmica da cibercultura. A cada minuto, mais usuários passam a acessar a
Internet, novos computadores são interconectados, novas informações são
oferecidas na rede.
Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna
“universal”, e menos o mundo informacional se torna
totalizável. O universal da cibercultura não possui nem
centro nem linha diretriz. É vazio, sem conteúdo particular.
Ou antes, ele os aceita todos, pois se contenta em colocar
em contato um ponto qualquer com qualquer outro, seja qual
for a carga semântica das entidades relacionadas. Não
quero dar a entender, com isso, que a universalidade do
ciberespaço é “neutra” ou sem consequência, visto que o
próprio fato do processo de interconexão já tem, e terá ainda
mais no futuro, imensas repercussões na atividade
econômica, política e cultural. Este acontecimento
transforma, efetivamente, as condições de vida em
sociedade. Contudo, trata-se de um universo indeterminado
e que tende a manter sua indeterminação, pois cada novo
nó da rede de redes em expansão constante pode tornar-se
produtor ou emissor de novas informações, imprevisíveis, e
reorganizar uma parte da conectividade global por sua

28

própria conta (LEVY, 2008, p.111).

Democrática, desde que oferecidas condições ideais para o seu uso como
computadores com tecnologia atual e o acesso à conexão de banda larga, a
Internet, coração do ciberespaço e da cibercultura, permite a interação entre os
usuários. Nesse contexto, não podemos deixar de falar de hipertexto, produção
em rede que mantém a informação atual e socializada. Em busca de definições
para hipertexto selecionamos conceitos que nos ajudam a entender essa
realidade que o mundo virtual proporciona. Apresentamos o primeiro conceito,
criado, em 1965. pelo pesquisador Ted Nelson (1999, p.1):

por hipertexto, eu entendo escrita não sequencial, um texto
com vários caminhos que permite que os leitores façam
escolhas, e que são melhor lidos numa tela interativa.
Popularmente, são concebidos como uma série de pedaços
de textos conectados por links que oferecem ao leitor
diferentes caminhos.

Diferente de Ted Nelson, Lévy (1993) define o hipertexto como uma forma
não-linear de apresentar e consultar informações. Um hipertexto vincula as
informações contidas em seus documentos (ou hiperdocumentos, como
preferem alguns) criando uma rede de associações complexas por meio de
hyperlinks ou, mais simplesmente, links.
É um conjunto de nós por conexões. Os nós podem ser
palavras, páginas, imagens, gráficos, ou parte de gráficos,
sequências sonoras, documentos complexos que eles
mesmos podem ser hipertextos. Navegar em um hipertexto
significa, portanto, desenhar um percurso em uma rede que
pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó
pode, por sua vez, conter uma rede interativa (LÉVY, 1993,
p.33).

Já Martín-Barbero (2006), considerando a realidade da América do Sul,
onde a maioria das pessoas deste continente não é letrada e possui cultura
cotidiana oral, musical e cenográfica, admite que neste contexto o hipertexto
entrelaça “as sonoridades do relato oral com as intertextualidades da escrita e
as intermediações do audiovisual”. Permite, então, juntar o pouco que tem de
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letrado com o muito que tem de sonoro, oral e visual.
Para Lemos (2010), o hipertexto é visto “como um processo não-linear
de concepção e de utilização (interatividade) dos conteúdos, onde a realização
da obra é impossível sem o usuário.” Este autor explica que o hipertexto é a
oposição de um texto linear, seria constituído de nós e segmentos entre eles.
Ainda de acordo com Lemos, trata-se de uma coleção de informações
multimodais dispostas em rede para a navegação rápida e intuitiva. Percebe-se
que, no hipertexto, o leitor é, também, um pouco escritor. Ao navegar no
sistema, estabelece elos e passa a delinear um tipo de leitura, um leitor ativo.
“O hipertexto é uma obra com várias entradas, onde o leitor/navegador escolhe
seu percurso pelos links.” (idem)
Pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, Neitzel (2002)
explica que o surgimento do hipertexto remonta a uma época bem distante,
muito antes do surgimento das tecnologias de informação e comunicação
(TIC). Foi na Idade Média, com livros gigantescos, lidos em voz alta nas
bibliotecas, que recebiam comentários dos leitores, notas de rodapé,
ilustrações e outros textos que eram anexados. A autora cita como exemplo de
hipertexto tradicional as anotações e a criação de cenários por parte da
imaginação. Neitzel (idem) chama a atenção para a modificação da interface
escrita trazida pelo hipertexto: página de título, cabeçalhos, numeração,
sumário e notas. Sua invenção possibilitou o acesso não linear, a não
segmentação do saber em módulos, conexões múltiplas a uma infinidade de
outros livros (desdobramentos). Já na interface da informática há o
redobramento das informações, pouquíssima superfície diretamente acessível
em um mesmo instante.
Ao finalizarmos esta seção, recorremos ao artigo de Correia e Andrade,
duas pesquisadoras da Universidade Federal da Bahia (UFBa), que defendem
a interatividade do hipertexto como sua característica fundamental. Afirmam
elas:
navegar em um hipertexto significa desenhar um percurso
em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível.
Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede
interativa. Portanto pode-se dizer que navegar significa
direcionar uma mudança de foco ou movimentação em
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relação
ao
conhecimento
disponível
na
(hiperdocumento) (CORREIA; ANDRADE, 1999, p.1).

base

Objeto de nossa pesquisa, o uso da Internet na educação oferece
inúmeras possibilidades para a construção do conhecimento por parte dos
educandos e diversas maneiras de transmissão de informações por parte dos
educadores. São muitos os recursos e as possibilidades oferecidos pelas TIC
aos educadores, que podem e devem ser aplicada no processo de ensino.
Computadores, vídeos, celulares, entre outras ferramentas, estão presentes
em nosso dia a dia. O computador conectado à Internet se transforma em um
poderoso instrumento de pesquisa e estímulo à produção. É por meio da rede
mundial de computadores que podemos, também, chegar a novos alunos
aproveitando o sistema de educação a distância. Estamos, hoje, formando uma
nova cultura, a cibercultura, que tem como característica a quebra de barreiras
geográficas e a democratização da informação. Partimos, então, com a
cibercultura, para a quebra de paradigmas e para a reflexão sobre a transição
entre modernidade e pós-modernidade.
Lemos (2010) explica que a ideia de pós-modernidade surgiu na segunda
metade do Século XX com a chegada da sociedade de consumo e dos meios
de comunicação, associados à queda de ideologias modernas. O termo pósmoderno aparece, pela primeira vez, no domínio da crítica literária, em análise
da decadência da ficção em meio à cultura de massa. Pós-modernidade, afirma
o autor, é a expressão do sentimento de mudança cultural e social
correspondente ao aparecimento de uma ordem econômica chamada de pósindustrialismo: a produção de bens e serviços é modificada de acordo com as
tecnologias digitais da informação.

A fase pós-industrial da sociedade não é uma ruptura com a
dinâmica monopolista de capitalismo, mas uma
radicalização do desenvolvimento de sua própria lógica.
Embora esta não seja uma ruptura com a sociedade
capitalista, alguns autores aceitam a existência de uma nova
ordem cultural (LEMOS, 2010, p.64).

Ainda de acordo com Lemos (2010, p.68), na modernidade o tempo é
linear (progresso e história) e o espaço é naturalizado e explorado como lugar:
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direção, distância, forma e volume. O tempo é um modo de moldar o espaço,
em função do progresso implicar na conquista do espaço físico. Já na pósmodernidade, o sentimento “é de compressão do espaço e do tempo, onde o
tempo real e as redes telemáticas desterritorializam a cultura, tendo um forte
impacto nas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais”. No ambiente
comunicacional da cibercultura, o tempo é um modo de aniquilar o espaço.

2.2 EXCLUSÃO E INCLUSÃO DIGITAL
Com a chegada das tecnologias de informação e comunicação (TIC)
abriu-se a possibilidade de democratização da informação. Navegar por meio
da Internet é ter a opção de escolher o conteúdo a ser lido, é permitir que os
usuários se expressem e partilhem conhecimentos. No entanto, ao mesmo
tempo em que a virtualidade oferece diferentes maneiras de se ‘viajar’ pelo
mundo e ‘quebrar barreiras’, deparamos-nos com alguns problemas. Um deles
é oferecer as condições necessárias para a navegação, o que pode se
constituir em um obstáculo para a democratização; outro é não estimular a
produção, levando o internauta a se limitar à posição singela de usuário, ou
seja, agir como um mero consumidor de informações, inviabilizando a
possibilidade de interação com outros participantes da rede.
Nunes (2004, p.90) chama a atenção para um grande desafio que
emerge na sociedade digital: conviver com a velocidade da evolução das TIC.
“Apesar da perversa força das redes, conectando uns e/ou excluindo outros,
estamos vivendo em uma sociedade digital e urge buscar caminhos para
enfrentar os desafios trazidos pela velocidade das transformações”.
A falta de equipamentos necessários para o acesso à rede leva à
exclusão digital. Para entendermos um pouco mais o que é exclusão digital,
trazemos aqui alguns conceitos, cabendo salientar a estreita relação que existe
entre esta e exclusão social. Rodrigues et al (2010, p.64), pesquisadores do
Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em
Portugal, integrantes do projeto ‘Competitividade e Exclusão Social: as áreas
metropolitanas de Lisboa e do Porto’, explicam que:
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a exclusão surge com a agudização das desigualdades,
resultando numa dialética de oposição entre aqueles que
efetivamente mobilizam os seus recursos no sentido de uma
participação social plena e aqueles que, por falta desses
mesmos recursos, se encontrem incapacitados para o fazer.

Esses pesquisadores consideram que o conceito de ‘recurso’
ultrapassa a esfera econômica, englobando questões derivadas dos capitais
cultural e social dos atores sociais. Para estes autores:
a
exclusão
configura-se
como
um
fenômeno
multidimensional, como um fenômeno social ou um conjunto
de fenômenos sociais interligados que contribuem para a
produção do excluído. Coexistem, ao nível da exclusão,
fenômenos sociais diferenciados, tais como o desemprego,
a marginalidade, a discriminação, a pobreza, entre outros.

No processo de exclusão, verifica-se a privação de recursos materiais
e sociais. O excluído é aquele que não consegue enquadrar-se em uma
identidade social no trabalho, na família ou na comunidade, permanecendo à
margem das relações sociais. Reforça o conceito de exclusão social a
característica de produzir uma ruptura dos laços entre o indivíduo e a
sociedade. “Dessa forma, os processos de exclusão traduzem a acumulação
das deficiências ou insucessos em várias esferas sociais” (RODRIGUES et al,
2010, p.64).
Os organizadores do Atlas da Exclusão Social, Pochmann et al (2004),
pesquisadores vinculados a diferentes universidades brasileiras, seguem a
linha de pensamento dos estudiosos portugueses. Ao apresentarem a obra ‘A
Exclusão no Mundo’, destacam que existem processos geradores de velhas e
novas formas de exclusão social: pobreza, analfabetismo, escolaridade,
desigualdade de renda, desemprego e violência. “Paralelamente, emerge uma
novíssima forma de exclusão, aquela relacionada à falta de acesso ao novo
padrão tecnológico: a exclusão digital” (idem, p.45).
Ferreira (2003, p.144) observa que as relações capitalistas existentes
nas sociedades ocidentais favorecem o processo de exclusão social. Para este
pesquisador, no Brasil:
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observa-se que de um lado uma minúscula parcela da
população vem desfrutando de todos os privilégios
produzidos pela sociedade, em detrimento de um
contingente de excluídos que não tem acesso aos serviços
essenciais necessários ao bem estar de todos.

Barbosa Filho e Castro (2008, p.66-67) nos apresentam uma definição
de excluído digital. Para eles, o termo define pessoas sem acesso à Internet ou
aqueles grupos que ainda não foram alfabetizados digitalmente. Apontam
quatro pilares para a redução dos níveis de exclusão digital: universalização do
acesso às tecnologias digitais; instalação de equipamentos e rede em regiões
distantes; acessibilidade; e serviços de utilidade pública. Alertam que a “nova
ordem tecnológica permite que os diálogos retomem sua capacidade dinâmica”
e esclarecem que, com essas tecnologias, ocorre uma transformação no
anonimato característico da mídia analógica. Este, por meio das diferentes
interfaces da rede, que estimulam a expressão pessoal, suplanta o isolamento
em uma “demonstração autêntica de expressividade e de possibilidade de
construção de conteúdos pelos diferentes autores sociais”. Isto ocorre “com o
uso de formas simultâneas de transmissão compartilhada e de caráter
planetário, seja pela radiodifusão ou na rede mundial” (idem, p.15). Como um
dos reflexos desse processo de transformação que envolve os sujeitos,
atividades informativas passam a influenciar os indivíduos-receptores.
Ressaltamos, no entanto, que é preciso propiciar as condições
necessárias

para

o

uso

das novas

tecnologias,

como

disponibilizar

equipamentos atualizados e rede com conexão rápida e eficiente, para que a
comunicação se concretize. A falta de acesso leva à exclusão digital e, em
consequência, o processo comunicacional é prejudicado. Excluir digitalmente é
excluir socialmente, é deixar à margem da evolução tecnológica e das novas
formas comunicacionais.
O sistema de comunicação que acompanha as novas tecnologias é
dinâmico e está em processo de construção. Barbosa Filho e Castro (2008) nos
fazem

pensar nessa

renovação

da

comunicação

com características

democráticas e solidárias e chamam a atenção para 11 particularidades desse

34

processo: (a) universalização do acesso aos meios, ferramentas e conteúdos
do conhecimento; (b) inclusão digital por meio do uso das ferramentas digitais e
do conhecimento da linguagem utilizada; (c) acesso dos países em
desenvolvimento a processos integrados de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico; (d) desenvolvimento de políticas públicas específicas de
democratização para a área educacional; (e) criação de estratégias para a
preservação e incentivo de hábitos e costumes locais; (f) livre acesso à
informação com a oferta de terminais; (g) incentivo à proliferação de espaços
para o desenvolvimento de investigação e de projetos de inclusão digital; (h)
implantação de redes de conexão e busca de apoio de programas
internacionais, que permitam ações de inclusão digital; (i) políticas públicas de
incentivo a parques industriais que propiciem a redução de custos e a
modernização na produção de equipamentos acessíveis; (j) programas que
garantam a saúde financeira das empresas que fazem parte dos parques
industrias; e (l) incentivo a pesquisas sobre o comportamento humano diante
das ofertas tecnológicas.
Isto significa que o acesso às TIC precisa ser universalizado, pois de
acordo ainda com Barbosa Filho e Castro (2008, p.67),
a proposta de universalização garante o acesso e uso de
todas as pessoas aos serviços de comunicação,
independentemente de sua localização e condições
socioeconômicas, assim como permite a utilização das
telecomunicações em serviços essenciais de interesse
público.

Para esses autores, entre os principais desafios ao acesso universal às
novas tecnologias da informação e da comunicação estão os baixos índices de
implantação de estruturas em rede nas regiões de difícil acesso; condições
econômicas restritas de grande parte da população; número insuficiente de
programas de inclusão digital e número restrito de equipamentos.
Ao falarmos de exclusão digital, Barbosa Filho e Castro (idem, p.66)
nos despertam para a análise do conceito sob o ponto de vista inverso, “da
inclusão digital como ferramenta de inclusão social”. Segundo Silveira (2003,
apud BARBOSA FILHO; CASTRO, 2008), a inclusão digital deve centrar-se em
quatro vértices distintos, a saber: (a) reconhecimento de que a exclusão digital
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amplia a miséria e dificulta o desenvolvimento humano; (b) constatação de que
o mercado não irá incluir na era da informação as classes mais pobres; (c) a
velocidade da inclusão é decisiva para que a sociedade tenha sujeitos e
quadros que aproveitem o desenvolvimento e a capacidade de gerar
inovações; e (d) aceitação de que a liberdade de expressão e o direito de se
comunicar seriam uma falácia se fossem destinados apenas à minoria.
A pesquisa conduzida por esses autores (idem, p. 62) a partir de
levantamentos promovidos pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil 6, com
dados disponíveis na Internet, evidencia que existe um distanciamento social
entre os números de acesso, o uso das tecnologias e a produção de conteúdos
digitais.
Por meio das TIC e em consequência da inclusão digital, busca-se
também a inclusão social.
Os esforços pela inclusão digital se tornaram um consenso
social. Em torno dessa “nova necessidade”, articulam-se
atores sociais dos mais diversos campos e matizes
ideológicos: trabalhadores, empresariado, estado, terceiro
setor, partidos, redes de varejo, indústrias, produtores e
distribuidores de software e hardware, igrejas, lideranças
comunitárias. [...] a possibilidade concreta de que a
informatização do mundo seja capaz de alicerçar
devidamente o desejo de justiça social, oferecendo uma
forma de “resgate” de populações marginalizadas.
Queremos, finalmente, cortejar a tecnoutopia emancipatória
construída em torno da ideia de “inclusão digital” com os
efeitos produzidos pela informatização das relações sociais.
(CAZELOTO, 2008, p.17-19)

Em nossa busca de subsídios para a utilização das novas tecnologias e
suas implicações no campo da Educação, nos apropriamos dos ensinamentos
do educador Freire (1996, p.47): “ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” Ainda
que Freire (idem) não tivesse tido como foco as novas tecnologias, podemos
usar suas afirmações como combustível para a luta pela inclusão digital e
incentivo à busca, por parte dos professores, da atualização das práticas
docentes. Para ele (ibidem p.47), o educador deve “ser aberto a indagações, à

6

Informações sobre este Comitê podem ser obtidas em: www.cg.org.br .
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curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições; um ser crítico e
inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de
transferir conhecimento.”
Depreende-se, então, que o educador precisa estar aberto ao novo. De
acordo com Freire (idem, p.35), “é próprio do pensar certo a disponibilidade ao
risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é
novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico”. O
estímulo à produção de conhecimento salientado por Freire (idem), mesmo
mencionado em relação a outro contexto, atende à necessidade de mudanças
nas práticas docentes com a chegada das tecnologias digitais. Essa nova
realidade, trazida pela Internet, disponibiliza infinitas possibilidades de pesquisa
e se torna um meio democrático à informação, desde que sejam oferecidas
condições necessárias para seus usuários.
A Internet, com sua potencialidade de democratizar informações e
relações sociais, permite, por meio do hipertexto, que seus usuários possam
contribuir, cada vez mais, com novos conhecimentos. Esta possibilidade vai na
direção de ensinamento de Freire (idem), quando este autor afirma que: “faz
parte do pensar certo, a rejeição mais decidida a qualquer forma de
discriminação”.
Silva (2003, p.1) explica que o uso da Internet na escola é uma
exigência da cibercultura. A educação não pode ignorar o novo contexto-sócio
econômico-tecnológico, “cuja característica geral não está mais na centralidade
da produção fabril ou da mídia de massa, mas na informação digitalizada como
nova infraestrutura básica, com novo modo de produção.” Silva faz um alerta:
caso a escola não inclua a internet na educação das novas gerações, ela
estará na contramão da história, “criminosamente produzindo exclusão social
ou exclusão da cibercultura.”
Ressaltamos que privar professores e alunos do acesso às novas
tecnologias é contribuir para a exclusão social. O diálogo frente a frente,
percebido por Freire (1996) como elemento essencial na formação dos alunos,
cabe perfeitamente na realidade virtual, especialmente na situação educacional
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que utiliza ambientes virtuais de aprendizagem (AVA)7.
Ao considerarmos a característica democrática da Internet devemos
levar em conta as condições oferecidas para seus usuários. O uso da banda
larga

e

de

equipamentos

com

tecnologia

atualizada

são

condições

indispensáveis, assim como o domínio das interfaces. Ter máquinas obsoletas
e conexões com velocidades baixas (discadas) ou usuários que não
conseguem tirar o melhor proveito do uso das interfaces colocam em risco o
processo de democratização da rede mundial de computadores.
As sociedades sempre descobrem novas formas de
marginalização. Por isso, a inclusão é um processo sem fim.
E deve sempre caminhar sanando os males daqueles que
ficam à margem. O aluno, sujeito de todo o processo
pedagógico, deverá ser olhado em suas múltiplas
possibilidades e limitações (LIRA, 2007, p. 55).

Conforme salienta Belloni (2010, p.121), o Brasil apresenta um
panorama no qual a sociedade é marcada por profundas desigualdades
sociais. Crianças, adolescentes e jovens convivem em ambientes de
desigualdades, que se manifestam no acesso aos bens materiais e culturais, às
mídias e aos benefícios que podem ser oferecidos pelos sistemas
educacionais. Ao avaliar a evolução das TIC em nossa sociedade, a autora
ressalta que a tecnologia cria novas formas de defasagens profundas e
abismos quase intransponíveis entre os que têm acesso aos novos meios de
aprender e os que definitivamente são excluídos deles em função da
aprendizagem

não

ter

sido

realizada

no

momento

adequado

pela

inacessibilidade ao equipamento e/ou pela falta de condições propícias a uma
relação pedagógica com as TIC.
A ciberexclusão é uma nova forma de analfabetismo e
nossos jovens, muito desfavorecidos, acumulam estes dois
tipos extremamente perversos de exclusão cultural: não ter
acesso ao letramento, às vezes, nem mesmo à
alfabetização, que é a principal função da escola, nem à
“alfabetização digital”, isto é, às novas maneiras de
aprender, perceber, pensar e imaginar, construídas no uso
7

Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA): Inácio (2009, p.160) diz que AVA são sistemas
online que possibilitam interação colaborativas entre tutores e alunos e alunos e alunos.
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do cotidiano, lúdico ou pedagógico, das TIC (BELLONI,
idem).

Esta autora destaca que a escola pública brasileira nem tinha integrado
perfeitamente a biblioteca ao dia a dia dos alunos e universalizado a leitura,
quando surgiu a televisão, fascinando as massas e transformando a cultura
popular. A interferência deste, que é o principal veículo dos meios de
comunicação de massa, provocou mudanças e atropelou métodos e técnicas
de ensino, “embora, na maioria dos casos, a instituição escolar e as
universidades que formam professores nem se tenham dado conta” (BELLONI,
2010, p.122). Com a chegada das novas tecnologias e da Internet, cresce a
defasagem entre a escola e seus alunos. As necessidades e características
sociais e culturais de crianças e adolescentes mudaram de forma intensa e a
escola necessita reconhecer e integrar essas alterações. Aumentaram,
também, as desigualdades sociais e aprofundou-se a distância entre uma
cultura de elite amplamente “digitalizada” e uma nova “cultura do pobre”,
excluída dos novos saberes trazidos pelas novas tecnologias.
As profundas desigualdades sociais da sociedade brasileira geram
dificuldades de acesso às TIC, jogando um número significativo de crianças e
jovens em uma situação de exclusão cultural e tecnológica que a escola, de
acordo com Belloni (idem), como instância de socialização e democratização
da cultura, deveria compensar, mas não está conseguindo fazer plenamente. O
papel da escola como mecanismo de inclusão digital e democratização do
saber é fundamental para a formação de usuários competentes, criativos e
críticos, capazes de colocar as TIC a serviço da criatividade humana e da
solidariedade social.
Nesse contexto, e num cenário de mudança social radical, a
escola poderia constituir a melhor possibilidade de
compensar as profundas desigualdades sociais que
caracterizam a história da infância e da juventude no Brasil.
Investir o máximo de recursos na educação dessas crianças
muito pobres, incluindo-as em uma escola integral,
inovadora, adaptada a suas características socioculturais e
capaz de compensar as lacunas socioculturais que elas
trazem, incluindo a desigualdade digital, é sem dúvida o
melhor caminho para o desenvolvimento sustentado e
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igualitário do país. Evidentemente, será necessário não
apenas alocar recursos materiais e pessoal qualificado
como também reinventar a pedagogia (BELLONI, 2010.
P.123).

Para o campo educacional, interessa especialmente as categorizações
que dois autores apresentam sobre o que é ser realmente incluído digital.
Rondelli (2003) afirma que inclusão digital remete à alfabetização digital. Ou
seja, para a autora é necessário que o internauta tenha acesso à
aprendizagem necessária para que ele possa percorrer e interagir no ambiente
das mídias digitais como consumidor e produtor de conteúdos. O ambiente
propício para a aprendizagem requer computadores atualizados conectados
em rede, softwares e suporte técnico. Rondelli faz uma comparação para
justificar sua afirmação. Dizer que o simples acesso ao computador significa
inclusão digital é o mesmo que afirmar que alunos em salas de aulas com
cadeiras, carteiras e quadro negro constituem garantia de aprendizado e
escolarização.
Sem a inteligência profissional dos professores e sem a
sabedoria de uma instituição escolar que estabelecessem
diretrizes de conhecimento e trabalho nestes espaços, as
salas seriam inúteis. Portanto, a oferta de computadores
conectados em rede é o primeiro passo, mas não é o
suficiente para se realizar a pretensa inclusão digital
(RONDELLI, 2003, p.1).

Seguindo a linha de pensamento desta autora, o segundo passo é criar
condições e oportunidades para que os conhecimentos digitais adquiridos
sejam colocados em prática. Quando se aprende e não se utiliza o
conhecimento, ele tende a cair no esquecimento ou ficar defasado. “Portanto,
inclusão digital significa criar oportunidades para que os aprendizados feitos a
partir dos suportes técnicos digitais possam ser empregados no cotidiano da
vida e do trabalho” (RONDELLI, idem).
Outro passo importante sugerido pela autora é o desenvolvimento de
políticas públicas que darão origem ao suporte necessário para a produção de
tecnologia, financiamento de programas de fomento à indústria digital e o
acesso aos hardwares, softwares e estruturas físicas das redes. Rondelli ainda
cita como passo a ser seguido para se chegar à definição do conceito de
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inclusão digital o entendimento de que as mídias digitais possibilitam que se
“estabeleçam relações descentralizadas e verticalizadas entre os produtores e
consumidores de conhecimento. Isto porque tais mídias possibilitam maior
interação entre tais agentes” (idem).
Ao termos acesso à rede, podemos ser produtores e consumidores de
conteúdo. Quando as TIC não exploram esse potencial interativo, caem na
relação difundida pelas velhas mídias, em que receptores recebem de modo
pouco participativo a produção oferecida por um número pequeno de
emissores. A autora cita como exemplo dessa relação a TV e seus
telespectadores.
A inclusão digital, segundo Rondelli (idem), é a ampliação de uma
inteligência coletiva. Produtores e consumidores participam de um processo de
interação cada vez mais forte e, com isso, “a aprendizagem e o trabalho se
transferem majoritariamente para o interior deste universo digital cujo
dinamismo começamos a vislumbrar”. A autora ainda faz uma relação da
educação com a evolução das TIC.
As mídias digitais já impactam, por exemplo, os processos
educativos formais, o trabalho nas tradicionais salas de aula.
De um lado, porque permitem o acesso fácil a conteúdos
digitais diversificados, disponíveis cada vez mais em
bibliotecas virtuais e em banco de dados. Por outro lado,
porque facilitam processos de interação e de autoaprendizagem. Por isso, inauguramos expressões como
aprendizado colaborativo, aprendizado em rede, construção
do conhecimento em rede, rede de conhecimento e outros
congêneres. Termos que surgem para de modo emergente
de conhecer, de aprender e produzir, cujas possibilidades
ainda estão modestamente experimentados (RONDELLI,

2003, p.1).
Já Spyer (2007, p.32) recorre à relação da economia de doação
aplicada a grupos da rede para salientar a necessidade de produção na rede,
como aspecto obrigatório que define um incluído digital. De acordo com o
autor, economia de doação ou de oferta se baseia na troca de presentes. A
partir dessa definição, Spyer explica que, nos ambientes virtuais, presentes
informacionais e aconselhamentos não são oferecidos a indivíduos, mas a um
grupo.
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O problema é que esse tipo de troca grupal favorece aos
indivíduos se colocarem na posição de parasitas ou
receptores passivos, o que cria um dilema social. Se uma
pessoa não quiser contribuir, ela continuará se beneficiando
do esforço e da ação de outros. Eventualmente os
participantes ativos podem se sentir explorados por oferecer
sem receber nada em troca quando precisam, e assim
também desertarão levando ao abandono completo da
oferta de ajuda (idem, p. 32-33).

Para nos apropriarmos dos conceitos de incluído digital citados,
recorremos a Moraes (2001, p.70-71). O autor explica que no ciberespaço
“cada

um

é

potencialmente

um

emissor

e

receptor

num

espaço

qualitativamente distinto”. E complementa: “não é por seus nomes, posições
geográficas ou sociais que as pessoas se agregam, mas de acordo com blocos
de interesses, numa paisagem comum de sentido e de saber”. Ao
caminharmos no que é proposto por Moraes (idem), podemos considerar que a
Internet é fundamentada numa reciprocidade com dimensão comunitária, a
comunicação virtual tem caráter interativo. “Textos, sons e imagens circulam
em grande quantidade pela Internet, sem a obrigação de serem submetidos a
filtros de avaliação [...]”. A navegação norteia-se, em geral, por buscas que
localizam, na “incrível diversidade da rede, conteúdos afins com as palavraschave indicadas”. As relações entre usuários e fontes são “móveis,
interrompidas, retomadas e atualizadas.” Todos esses aspectos exigem do
internauta uma postura crítica e ativa em relação à seleção e à produção de
conteúdos na rede, obviamente tendo em vista seus focos de interesse.
Ao encerrarmos este item, deixamos uma afirmação de Lira (2007,
p.55). De acordo com ele, é sempre hora de promover a inclusão digital, e não
somente nas escolas, mas no mundo do trabalho, do lazer, da fé. Mas é no
universo da educação que ela é refletida, trabalhada e tem sua prática
incentivada no dia a dia das pessoas. “Cabe, assim, ao professor formar
cidadãos plenos, capazes de intervenção digna e produtiva na sociedade,
promovendo a inclusão social”.
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2.3 COMUNICAÇÃO E MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

As novas tecnologias remontam às formas de comunicação. Ao falarmos
de comunicação, vamos em busca de conceitos propostos por Sodré (1972,
p.11). Para este autor, a comunicação é uma ciência baseada em vinculação,
veiculação e cognição. “Não há sociedade, por mais arcaica que seja, sem um
sistema de comunicação, ou seja, sem um sistema de circulação de
informações baseado num código comum”. Sodré (idem) defende que
comunicação é “troca de informações, estímulos, imagens, símbolos,
mensagens, possibilitada por um conjunto de regras explícitas ou implícitas, a
que chamamos de código”. A língua, diz ele, é uma espécie de código com
regras implícitas, subentendida por todos os usuários, letrados ou analfabetos,
em uma comunidade linguística. As novas tecnologias levam a uma relação
homem-computador, diferente da comunicação de massa. Ainda de acordo
com o pensamento de Sodré (1972, p.13), o fenômeno da cultura de massa “só
se tornou possível com o desenvolvimento do sistema de comunicação por
mídia, ou seja, com o progresso e a multiplicação vertiginosa dos veículos de
massa: o jornal, a revista, o filme, o disco, o rádio, a televisão.”
As tecnologias digitais convivem com os velhos meios, citados acima. No
entanto, constituem um novo sistema comunicacional cada vez mais complexo.
A chegada de um novo meio ou tecnologia não substitui um antigo, pelo menos
imediatamente. Para justificar a afirmação, citamos o exemplo do rádio, que
não deixou de existir após a chegada da televisão, ainda na década de 1950.
O rádio permanece forte e chega com suas ondas a locais onde o sinal de TV
e, muitas vezes, a Internet não consegue atingir. No entanto, o veículo também
se modernizou. O uso do satélite permitiu a criação de redes de emissoras e o
rádio se apropriou das novas tecnologias. Hoje é possível escutar a
programação de rádios via Internet e acessar emissoras que só seus
programas transmitem pela rede.
As razões para um meio de comunicação não eliminar o outro são muitas:
a transformação exige mudanças técnicas e instrumentais. Cada nova
tecnologia demanda aprendizagem, aceitação, atenção inicial e não atende, ao
mesmo tempo, à satisfação proporcionada por outras tecnologias anteriores. O
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crescimento de um novo meio de comunicação esbarra ainda em sociedades
com recursos limitados ou empobrecidos, além da falta de poder aquisitivo para
acompanhar a evolução tecnológica. A comunicação passa por um processo
de transferência de massa, que caracterizou a segunda metade do Século XX,
para as redes e sua audiência própria. Enquanto os meios de comunicação de
massa “têm como pressuposto, e como suporte tecnológico, a instauração de
um sistema moderno de comunicação (os mass-media, ou veículos de massa)
ajustado a um quadro social propício” (SODRÉ, 1972, p.13), as TICs trazem a
oportunidade da democratização da informação e a possibilidade da
expressão. Se antes os meios de comunicação de massa chegavam a impor
cultura, hoje a Internet permite que o usuário escolha os canais de informação,
interaja com a rede e produza conteúdo.
Educadores e comunicadores vivenciam um novo campo de intervenção
social que une a comunicação à educação, processo este que alcançou
autonomia e encontra-se em fase de consolidação. Soares (2009, p.26) define
o campo que surgiu como uma interrelação comunicação/educação, também
conhecida como educomunicação. O campo de interrelação social se
materializa em algumas áreas.
Na área de educação, a interrelação comunicação/educação é
constituída pelas reflexões em torno da relação entre os produtores e os
receptores das mensagens. Já na área de mediação tecnológica na educação,
o processo se materializa com o uso das tecnologias da informação nos
processos educativos. Para Soares (idem), esta área “vem ganhando grande
exposição devido à rápida evolução das descobertas tecnológicas e de sua
aplicação ao ensino, tanto presencial quanto a distância”. No entanto, ele
ressalta que há resistência de educadores em dialogar com essas tecnologias,
do mesmo modo que ocorreu com os meios de comunicação de massa, como
o rádio e a televisão, que até hoje ainda não foram aproveitados totalmente
pelo campo da educação, principalmente por seu caráter lúdico e comercial. “O
computador veio abalar essa dicotomia, pois possui em si mesmo os meios de
produção de que o pequeno produtor cultural – o aluno e o professor –
necessita para seu trabalho diário” (idem).
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A interrelação comunicação / educação se configura na área da gestão da
comunicação no espaço educativo com o planejamento, a execução e a
realização dos processos e procedimentos que se articulam no âmbito da
comunicação / cultura / educação, proporcionando o surgimento de
ecossistemas comunicativos: a organização de ambientes, a disponibilização
de recursos, os sujeitos e suas características próprias que definem
determinado tipo de ação comunicacional. “No caso, a família, a comunidade
educativa ou uma emissora de rádio criam, respectivamente, ecossistemas
comunicacionais” (SOARES, 2009, p.27). Ainda de acordo com o autor, a
interrelação se manifesta na área da reflexão epistemológica, que define o
processo como um fenômeno cultural emergente.
Spyer (2007, p.22) afirma que a Internet é uma mídia diferente das outras
por possibilitar a comunicação simultânea e de duas vias entre várias pessoas.
O autor usa exemplos para justificar sua afirmação: por telefone, uma conversa
ocorre por meio de duas vias entre duas ou poucas pessoas, enquanto na TV e
demais meios de difusão, a transmissão da informação ocorre por meio de uma
via, alcançando milhares de expectadores, mas só o transmissor fala e os
receptores escutam. Já com a rede mundial de computadores, “grupos podem
conversar usando aplicativos como murais de mensagem, listas de discussão
ou salas de chat.”
Pensar as novas tecnologias da comunicação, para Lemos (2010), é
considerar a função da comunicação bidirecional entre grupos e indivíduos. É
escapar da difusão centralizada da informação massiva. De acordo com
Lemos, várias tecnologias comprovam a falência da centralidade dos meios de
comunicação de massa: videotextos, a rede mundial Internet com seus chat,
web, wap, listas, fóruns e conversas on-line. Em todas estas novas formas de
comunicação, estão embutidas noções de interatividade e descentralização da
informação.
Diante de uma obra multimídia em CD-ROM, ou diante das
homepages da internet, não nos colocamos mais como
leitores de um livro ou espectadores das formas clássicas do
espetáculo. Agora, devemos, para que haja acontecimento,
ver e interagir, simultaneamente, com a obra. Este agir se
dá através da interatividade digital. [...] Podemos, também,
manipular cada uma das formas mediáticas à vontade, e de
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forma independente (som, imagens e texto). Tornamo-nos
não mais leitores, no sentido estrito, mas atores,
exploradores e navegadores (LEMOS, 2010, p.70).

Para explicar melhor a interatividade das TIC, Lemos usa o trânsito das
grandes cidades como uma metáfora. O trânsito é, para ele, um exemplo da
interação tecnossocial. O fluxo de automóveis depende de um sistema
interativo, auto-organizante e participativo. O motorista integra um processo
duplamente participativo: de um lado a interação com a máquina e do outro
com os carros (interação social). A interação é ao mesmo tempo técnica e
social.
A interação homem-tecnologia evolui ano a ano, no sentido de uma
relação mais ágil e confortável. Lemos (2010, p.115) salienta que vivemos em
uma época da comunicação planetária fortemente marcada por uma interação
com as informações, cujo ponto alto é a realidade virtual. “A interatividade
digital caminha para a superação das barreiras físicas entre os agentes
(homens e máquinas) e para a interação cada vez maior do usuário com as
informações.”
Neste âmbito das novas tecnologias, cabe ao educador assumir um papel
importante de mediador entre educandos, práticas docentes e novas formas de
conhecimento. Sena (2009, p.23) diz que “as tentativas de mudanças na
divisão dos novos tempos escolares têm levado a um movimento de alterações
significativas na educação fundamental, em várias redes de ensino público do
Brasil.” Ainda segundo o autor, uma vez experimentadas novas formas de
aprendizado, torna-se difícil pensar apenas em técnicas de uma antiga
estrutura educacional. “As possibilidades trazidas com a informática vão muito
além do livro, pois ela permite novos encaixes, com quebra da linearidade e a
abertura inquestionável de um novo processo marcado pela circularidade, com
múltiplas conexões” (idem).
Orozco-Gómez (2006, p.88-89) nos faz analisar o processo de mediação.
De acordo com o autor, “entender o jogo atual da mediação pressupõe como
ponto de partida abandonar a ideia de que mediações vêm só de meios e são
de certa maneira sua extensão.” Para este autor, as mediações como
processos estruturantes são, hoje, provenientes de diversas fontes, “o que
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estamos presenciando é um jogo diferente de seus pesos específicos na
comunicação social”.
Se antes as mediações institucionais próprias das diversas
instituições sociais, às quais as audiências pertenciam, eram
muito importantes na definição e orientação das produções
de sentido, como a escola ou o Estado, por exemplo, agora
essas instituições típicas da modernidade e do século
passado perderam a força (...). Neste jogo, a mediação
tecnológica adquire uma importância talvez desmedida, ao
mesmo tempo que outras mediações quase desaparecem,
ou se entrincheiram em fundamentalismos de onde
procuram ter alguma oportunidade de incidência no
intercâmbio societário em seu conjunto (idem).

Com as novas tecnologias, houve a descentralização da comunicação
das mídias. Assim, a comunicação se faz também pela rede, com característica
participativa entre os agentes envolvidos. As evoluções que acompanham as
TIC, afirma Orozco-Gómez (2006, p.96), nos trazem incertezas. A primeira está
relacionada à educação, nosso objeto de pesquisa. São mudanças educativas
provocadas pelas mídias e novas tecnologias.
Entre as inúmeras mudanças que se introduzem na educação, é talvez a
da autoridade a mais importante, pois envolve diversas facetas. Uma é a
própria mudança da aprendizagem na escola e na vida, por influência das
telas. Podemos entender, explica Orozco-Gómez (idem), como telas a TV, o
cinema, o monitor do computador e até o cristal líquido de celulares conectados
à rede. Ele também chama a atenção para outra faceta da mudança, que está
relacionada “às fontes legitimadoras das aprendizagens”. Se antes o livro
usado pelo professor em sala de aula era tido como a última palavra, hoje a
“última imagem está na tela e a última palavra quem tem são os sujeitosaudiência e seus olhos” (idem). Pode-se dizer que o que vejo na tela é
verdadeiro e o que não vejo é contestável. O processo de aprendizagem ocorre
por descobrimento, ou seja, exploração. E os descobrimentos por meio das TIC
servem de base à construção de novos conhecimentos.
Orozco-Gómez (2011, p.159) afirma que a vinculação a ser estabelecida
entre educação, comunicação e novas tecnologias comporta uma dupla
dimensão. De um lado, as TIC devem se articular como suporte de uma
comunicação educativa mais diversificada, por meio do aproveitamento de
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linguagens variadas, formatações e canais de produção e circulação de novos
conhecimentos. De outro, as TIC precisam constituir-se em objetos de análise
e estudo, por meio de pesquisas dos seus efeitos, usos e representações
culturais.
Sobretudo, através do planejamento de estratégias de
educação dos usuários que tenham como objetivo formar
interlocutores capacitados para uma recepção e produção
comunicativa ao mesmo tempo múltipla, seletiva e crítica. A
tríade comunicação, educação e novas tecnologias resume
um desafio central, não só para os comunicadores e os
educadores preocupados pelo avanço da tecnologia
telemática e digital e suas múltiplas vinculações mútuas,
mas também para a democracia e, claro, para a cultura,
como processos maiores que contextualizam e condicionam
a geração, circulação e consumo do conhecimento.
(OROZCO-GÓMEZ, idem, p.159).

Para o autor, jamais o aparato tecnológico desafiara tanto os diversos
campos disciplinares e condicionado profundamente “o acontecer cotidiano das
sociedades, os grupos e os indivíduos”.
Neste processo de evolução, Orozco-Gómez (2006, p.96) destaca que os
docentes “manifestam um temor profundo de serem substituídos pelas novas
tecnologias de informação colocadas a serviço de objetivos de aprendizagem”.
Paralelo ao temor dos educadores, as instituições educativas acabam não
compreendendo a grandiosidade das mudanças e insistem em uma “visão
reducionista que só repara no aspecto instrumental, tanto de mídias quanto de
tecnologias”. Para este autor:
Hoje, veem-se sacudidas e confrontadas as já por si
desgastadas – pela visualidade tecnificada das mídias –
figuras de razão e autoridade tradicionais, desde o saberacervo estabelecido e zelosamente custodiado em
bibliotecas e instituições até o saber- memória do professor
que se gabava de seus dotes enciclopédicos, e claro, o livro,
meio por excelência do saber-modelo que sustentou o
paradigma hegemônico até agora da repetição e reprodução
de conhecimentos (2006, p.97).

Orosco-Gómez (idem) alerta que já não é possível prescindir das novas
tecnologias. Fazê-lo significaria um retrocesso histórico. No entanto, não se
trata de acolher a tecnologia tal como ela é oferecida pelo mercado. Devemos,
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sim, incorporar criticamente a tecnologia no tecido social, educativo e
comunicativo. O autor, em uma análise do panorama nos países latinoamericanos, entre eles o Brasil, faz uma crítica à apropriação das TIC pela área
de educação. As novas tecnologias foram incorporadas ao processo educativo,
sem modificar o próprio processo, nem seus componentes nem a instituição
educativa que realiza. A educação latino-americana tem defendido que uma
educação moderna é aquela que incorpora meios e tecnologias de informação.
Esforço dos governos, inclusive o brasileiro, para instrumentar redes
eletrônicas e digitais destinadas a atender às escolas tem sido feito. A
implantação de programas educacionais visa desenvolver sistemas de envio de
conteúdos educativos via televisão e computador aos centros escolares. Pela
análise de Orozco-Gómez (2011, p.166), este esforço é promovido tanto para
complementar o plano de estudos quanto, em alguns casos, para substituí-lo,
mas se endereça só a uma parte do processo, que é o ensino. Com isso,
deixam o aprendizado à deriva, “ou assumindo que o aprendizado se dará ou
melhorará só com a modernização de um único dos seus insumos: os
conteúdos transmitidos por meio das TIC utilizadas”.
Ainda segundo a análise de Orozco-Gómez, se a oferta educativa, ao se
modernizar com a inclusão das TIC, aumenta e até melhora, a aprendizagem
obtida, no entanto, continua sendo uma dúvida. A aprendizagem não se
modifica, ou se modifica minimamente e, em alguns casos, é até menor que a
usualmente se realiza sem as novas tecnologias. “Isto me leva a concluir que o
tecnicismo da oferta educativa por si só não garante melhor educação” (idem,
p.168).
De acordo com Ourofino (2006. p.45), precisamos encarar a escola como
um local de encontro de muitos sistemas simbólicos, de muitas culturas, seja
da “bagagem pessoal e de identidade dos diferentes alunos, alunas e
professores.” Este quadro se torna mais complexo quando entrelaçamos as
práticas docentes aos meios de comunicação, como o rádio e a TV e os
equipamentos oferecidos pelas novas tecnologias. Seguindo esta linha de
pensamento, Ourofino avalia o conceito de mediação escolar em uma época
que as TIC estão presentes em nosso dia a dia. Para esta autora, devemos
identificar a escola não apenas como um espaço de leitura e recepção críticas
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dos meios, “mas também como local de produção e endereçamento de
respostas às mídias”. Cabe ao educador fazer a interface entre aluno,
produção de conhecimentos e interfaces oferecidas pela mídia e pelas novas
tecnologias da informação.
Ao analisar o conhecimento produzido a partir do uso dos recursos
oferecidos pelas TIC, Bidarra (2009) afirma que as tecnologias digitais
chegaram para alterar qualitativamente a relação entre o conhecimento e as
pessoas. Para o pesquisador em Educação, O processo de adquirir
conhecimentos passou a se qualificar como “flexível, mutável, interligado,
aberto, dinâmico, não-linear, rico em informações multimédia, público em vez
de privado” (p. 359).
Lira (2007, p.68) defende que as novas maneiras de pensar e agir dessas
novas gerações digitais, combinadas a políticas públicas eficientes na área de
educação, “vão influenciar o futuro dos professores, das escolas e da
educação.” Assim, o professor vai precisar passar por um processo
permanente de formação para, então, tornar-se um mediador entre alunos, as
práticas docentes e as novas tecnologias. No entanto, nem todos os
professores estão disponíveis para o uso dessas tecnologias; muitos, ao
contrário, apresentam dificuldades em relação a essa apropriação.

A formação do professor e as questões ligadas diretamente
a ela são imprescindíveis para que se tenha uma boa
qualidade de ensino. Por isso, aquele que deseja ensinar
deverá estar consciente de que a sua formação é
permanente e integrada no seu dia a dia escolar. O
professor será sempre um estudioso, terá prazer em ler e
pesquisar para que possa motivar os alunos a fazer o
mesmo, pois se aprender com prazer, também ensinará
prazerosamente (LIRA, 2007, p.63).

Percebemos, então, que, na perspectiva teórica, a integração das TIC às
práticas escolares pode contribuir para aumentar a motivação e o interesse
dentro da sala de aula, criando condições favoráveis de aprendizagem para
jovens de todos os grupos sociais, em especial para aqueles mais
desfavorecidos, potencializando a disponibilidade para aprender mais e melhor.
No entanto, segundo Belloni (2010), esta integração não ocorre em todos os
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grupos sociais, ainda que haja uma tendência de generalização acelerada
deste fenômeno por força da atração que exerce sobre os mais jovens, até
mesmo no cenário mais otimista das formas de apropriação das TIC por
crianças e adolescentes.

2.4 A PRESENÇA DA VIOLÊNCIA DO COTIDIANO NO CONTEXTO
ESCOLAR

Esta

abordagem

teórica

não

poderia

desconsiderar

os

alertas

apresentados por Belloni (2010) no sentido de levar os educadores à discussão
de questões que envolvem a relação entre violência e uso das TIC. Assim, na
presente seção, trazemos posições de educadores, relatos jornalísticos e
algumas estatísticas que evidenciam a existência de implicações no contexto
escolar quando a violência circunda o espaço educacional.
É realidade nas escolas públicas brasileiras, em especial na periferia das
grandes cidades, um universo de crianças e adolescentes desfavorecidos. Eles
vivem em situações de risco e expostos à violência fora da sala de aula. De
acordo com Belloni (idem), esses estudantes ainda apresentam, em sua
maioria, graus mínimos de aprendizagem e estão excluídos das benesses da
sociedade. Um dos desafios dos educadores é formar usuários ativos e
criativos das novas mídias.

A escola pública tem uma missão incontornável em todos os
países do mundo, principalmente em países como o nosso,
onde as desigualdades sociais são muito grandes: formar o
cidadão de todas as classes sociais também para a leitura e
apropriação crítica e criativa de todas as mídias, funcionando
desse
modo,
efetivamente,
como
dispositivo
de
democratização do acesso ao saber e não apenas como fator
de reprodução das estruturas sociais e desiguais. (BELLONI,
2010, p.165-166)

Belloni ressalta que estudantes de escolas da periferia exigem atenções
especiais dos profissionais de educação. Segundo esta autora, são crianças e
jovens que vivem em situação de carência e de risco social e familiar. Isso
significa que são estudantes que convivem com frustrações; muitos são
ameaçados de violência e sabem desse risco. Como reflexo da insegurança e
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do ambiente que caracterizam seu cotidiano, há um quadro permanente, que
torna difícil a aprendizagem sistemática e continuada, como propõe a escola
convencional. Problemas socioafetivos, diz Belloni (idem), são inibidores da
interação social e aprendizagem e crianças e jovens tendem a repetir na escola
“os esquemas mentais desenvolvidos para se proteger de agressões em meio
hostil e que são bastante complexos, mas que se monstram inadequados à
cultura escolar” (p.166).
Em pesquisas promovidas em escolas da rede pública das cidades de
Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Brasília (DF), Belloni (2010) identificou que
estudantes da periferia, sujeitos a situações de risco e à violência em suas
experiências de apropriação de novos conhecimentos e habilidades no uso de
computadores, tendem a repetir as referências do ambiente em que vivem. Os
estudantes fazem das TIC meio de expressão mais efetivos do que os meios
impressos aos quais têm acesso na escola convencional, cujo código (escrita)
não dominam na maior parte dos casos. Assim, os trabalhos escolares, a
produção na rede ou o convívio escolar refletem características mais duras de
seu ambiente: violência, incerteza, insegurança, medo, carências materiais e
afetivas. Argumenta que:
ambientes ricos em tecnologias podem favorecer a
aprendizagem de crianças oriundas de classes populares e em
situação de risco, que apresentam defasagens entre a idade
cronológicas e a escolarização. [...] Pode-se apontar como
principal resultado a certeza, perceptível de muitas maneiras,
de que acesso à informática é fonte de satisfação, contribui
para melhorar a autoestima e disponibiliza esses jovens para a
aprendizagem. Portanto, o uso pedagógico adequado das TIC
pode funcionar como meio muito eficaz para a educação dessa
população em qualquer situação (escolar ou não), nível de
escolarização ou idade (2010, p.167-168).

Ainda com relação aos resultados das pesquisas promovidas por Belloni,
verificamos que o acesso aos computadores e a navegação na rede abrem um
mundo novo de sensações, constituindo-se em elementos-chave para o
desenvolvimento da motivação para o aprender. Uma proposta pedagógica
adequada aos estudantes em situação de risco e de violência teria de integrar
em um projeto pedagógico de aprendizagem conteúdos disciplinares e
metodologias de uso intensivo das TIC, “articulados pela expressão artística e
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comunicacional e pela discussão de temas de interesse dos aprendentes”
(p.168).
Leite, Botelho e Lima (2008), pesquisadoras da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), afirmam que jovens, em todo o mundo globalizado,
enfrentam dificuldades próprias da idade. Os que integram comunidades
menos favorecidas, de regiões da periferia, em especial, ainda vivenciam um
ambiente hostil. “Drogas, evasão escolar, gravidez na adolescência, fuga de
casa e criminalidade” (p.46) são desafios a serem identificados e enfrentados
pelos

educadores,

como

problemas

graves

e

que

influenciam

no

comportamento dos estudantes. De acordo com as autoras, a escola assume o
papel de principal instituição depois da família. No entanto, nem sempre o
espaço educacional se organiza e coloca em prática um projeto pedagógico
que consiga manter o estudante integrado ao processo de aprendizagem. A
falta de retorno dos alunos constitui-se em um impedimento para a inserção
social.
Fora da escola, nas ruas e sem meios de subsistência
garantidos, eles (jovens estudantes) se tornam socialmente
desfiliados, categoria criada por Castells (apud, 1998, p.23)
para definir os excluídos sociais. [...] São os indivíduos que
além de viverem sob precariedade financeira, têm enorme
fragilidade nos laços sociais, estão fora da escola, não podem
viver na comunidade de origem pelos riscos sociais inerentes.
Os extremos do processo de desafiliação são a miséria e o
isolamento social, assim a precariedade financeira se tornaria
privação e a fragilidade relacional, isolamento. [...] Fazem-se
necessárias abordagens mais flexíveis, que abranjam a
especificidade do contexto onde essa juventude se insere:
cultural, familiar, econômico, religioso etc. (idem, p.49)

Campo de nossa pesquisa, a Escola Stefan Zweig funciona em uma das
regiões mais desprovidas de Petrópolis. O local enfrenta problemas de
violência, com influência da atuação do tráfico de drogas.
Série de reportagens publicada pelo jornal O Globo, do Rio de Janeiro,
intitulada “O ‘X’ da questão”, mostrou um quadro preocupante de violência que
assusta os profissionais de ensino e estudantes. Somente na capital do Estado
do Rio de Janeiro, são cerca de 150 mil alunos e 50 mil servidores de escolas
municipais localizadas em áreas de risco. O levantamento publicado pela
Editoria Rio da edição de 19 de julho de 2010 foi divulgado pelo Sindicato
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Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe). Ainda de acordo com o estudo
apresentado pelo jornal, o total de unidades em áreas de conflito representa
18,9% das 1.064 unidades da capital. A grande maioria dos educadores já foi
vítima de assaltos ou alvo de ameaças e parte das escolas já registraram
furtos.
Os relatos sobre a insegurança e a influência da violência no cotidiano
escolar, decorrente da ação de traficantes de drogas e grupos de milicianos,
foram comunicados em relatórios enviados ao Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro. Na mesma série de reportagens, O Globo8 mostra em um dos
textos uma enquete feita com 726 alunos, de 7 a 12 anos, na qual 407
estudantes consideravam a violência o principal problema do bairro onde
moram. A pesquisa também revela que 206 alunos citaram especificamente os
tiros e 136, os bandidos como os grandes vilões do local em que vivem. Para
ilustrar o ambiente vivido pelos alunos, recorremos também a um levantamento
divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e publicado pelo site G19,
revelando que escolas em áreas violentas têm os piores resultados nas
avaliações unificadas promovidas pelo município. O baixo rendimento é
justificado, entre outras questões, pelo cancelamento de aulas em função da
violência. É prática de traficantes intimidarem diretores de escolas de áreas de
conflitos a fecharem as portas. Em dias de confronto entre traficantes e
policiais, pais evitam que seus filhos compareçam às aulas por questão de
segurança.
Reportagem do jornal Correio Brasiliense10 confirma que escolas que
funcionam como ilhas em regiões violentas não são exclusivas do Rio de
Janeiro. Projeto desenvolvido em escolas públicas de Planaltina, cidade satélite
do Distrito Federal (DF), intitulado Nossa Casa, busca atrair para o ambiente
escolar crianças e jovens que, fora do horário de aulas, escolhem atividades

8

Publicado em junho de 2010, página 18.

9

Disponível em: HTTP//g1.oglobo.com/noticias/rio/0..mul1066743-5606.00. Acessado em
15/12/2011.
10

Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/08/30 interna_
cidadesdf.267549/projeto-em-planaltina-ajuda-jovens-a-fugir-da-violencia-por-meio-doesporte.shtml . Acessado em 10/12/2011
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complementares como o esporte, a dança, a capoeira e as artes marciais. O
programa foi criado para coibir o risco da ação da indústria do tráfico de
drogas. Ao ser criado o projeto, no primeiro semestre de 2011, a Polícia Militar
do DF identificou que, em Planaltina, metade dos crimes são cometidos por
jovens de 12 a 17 anos.
A violência que marca regiões metropolitanas como as do Rio de Janeiro
e Brasília, citada nas reportagens mencionadas, interfere no cotidiano das
escolas e, muitas vezes, se reflete na produção dos alunos. Em alguns casos,
é lembrada em redações e desenhos.
Esta interferência, sobretudo nas periferias, também é observada na
dificuldade de compor a equipe de trabalho escolar de forma mais permanente.
Sujeitos a serem alvos de violência, parte dos profissionais de educação se
recusa a preencher vagas nessas escolas. Também não é difícil encontrar
professores que pedem exoneração ou transferência de escolas localizadas em
áreas de risco em poucos anos de trabalho. A realidade de escolas em áreas
violentas e menos favorecidas guarda, portanto, uma série de mazelas que
interfere no desempenho dos alunos e dificulta a continuidade do trabalho
pedagógico.
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3. OS USOS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: VISÕES DE
ALUNOS E PROFESSORES

Neste capítulo apresentamos os resultados da pesquisa, os quais se
derivam da: (a) observação do campo de estudo; (b) aplicação dos
questionários aos alunos das oito turmas do segundo ciclo da Escola Municipal
Stefan Zweig; e (c) realização das entrevistas com professores dessas turmas.
Como esclarecemos no primeiro capítulo, seção 1.4, quando tratamos
dos procedimentos metodológicos, optamos por olhar os resultados da
pesquisa pela lente do paradigma do Construtivismo Social por reconhecermos
que a implantação de laboratórios de informática em escolas públicas ainda
carece de muitos estudos. Mesmo que as estatísticas indiquem que é
significativo o número de escolas públicas que já contam com este recurso,
continuam a existir inúmeras indagações sobre os usos que são feitos do
mesmo. Neste sentido, podemos dizer que as práticas e os usos que
acontecem em tal contexto estão em construção; portanto, só podem ser
discutidos a partir de uma olhar que admita mudanças, transformações,
dificuldades, limitações e tendências à melhoria. Assim, reafirmamos que os
resultados aqui expressos têm como ‘pano de fundo’ o entendimento de que o
objeto do estudo – usos do computador e da Internet por alunos e professores
dos últimos anos do ensino fundamental – configura-se como processo que
comporta múltiplos desdobramentos. Daí ressaltarmos que os resultados são
aproximações de uma realidade em mutação.
Complementarmente, nesta mesma seção 1.4, indicamos que foi
utilizada uma abordagem predominantemente qualitativa e que a esta se
acoplava uma dimensão quantitativa, expressa com apoio de gráficos e
relações numéricas. Esta abordagem tem por substrato os apontamentos
teóricos apresentados no capítulo 2. Isto significa que os achados da pesquisa,
analisados do ponto de vista quali-quantitativo, tomam como referência o que
retiramos da literatura para compreender melhor o objeto de estudo.
A seguir são apresentadas as três seções derivadas da coleta de dados e
mais uma quarta, na qual se integram os achados.
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3.1 O CONTEXTO ESCOLAR
Quem chega ao bairro Amazonas, na região do Quitandinha, Zona Sul de
Petrópolis, surpreende-se. As construções simples, muitas com paredes sem
emboço e encravadas nas encostas, em nada lembram o Centro Histórico,
maior conjunto arquitetônico preservado do século XIX do país e que remonta
aos tempos de riqueza do Segundo Império. A Cidade Imperial, como é
conhecida, cresceu desordenada e hoje está entre os maiores municípios do
estado, com uma população em torno de 300 mil habitantes. Os bairros
populares, muitos formados por famílias provenientes do interior de Minas
Gerais e da Baixada Fluminense (RJ), chegaram os morros e com eles vieram
problemas graves de infraestrutura. A expansão também foi acompanhada do
crescimento da violência, que assusta quem mora na periferia.
O bairro Amazonas (figura 311) está às margens da Rodovia BR-040 (Rio
de Janeiro-Juiz de Fora). A maior parte da população pertence à classe média
baixa. No entanto, a região esconde bolsões de pobreza, como a Vila Ipanema,
construída por meio de ocupações que surgiram com barracos de madeira e
hoje reúne dezenas de casas de tijolos. Neste local falta tratamento de esgoto
e serviços básicos, como fornecimento de água, energia elétrica e transportes,
ainda estão longe de serem considerados ideais.
Figura 3 – Acesso ao bairro Amazonas, região do Quitandinha

11

Fotos de divulgação, Prefeitura de Petrópolis
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Quem chega a este bairro, próximo à entrada principal de Petrópolis,
identifica uma construção nova no alto de um de seus morros. O prédio,
revestido de tijolinhos, é a Escola Municipal Stefan Zweig (figura 4). Com 650
alunos, a unidade oferece ensino fundamental em três turnos, distribuído em 24
turmas. O segundo ciclo possui oito turmas (três do sexto ano, dois do sétimo,
dois do oitavo e um do nono ano), todas participantes de nossa pesquisa e
que, à ocasião, eram integradas por 200 estudantes. O colégio é referência
para a região e atrai crianças e jovens que moram além do bairro Amazonas,
oriundas das localidades de Duques, Parque São Vicente, Alagoas, Ceará e
Vila Ipanema.
Figura 4 – Fachada da Stefan Zweig

Inaugurada em abril de 2007, a escola trouxe, à época, uma inovação
para a rede: a implantação de um Laboratório de Informática. O serviço era
oferecido não só aos alunos, mas também à comunidade nos fins de semana.
A montagem e a manutenção dos computadores eram terceirizadas e o
sistema se estendeu até o início de 2009, quando houve a troca de governo.
No período em que o projeto funcionou, todos os alunos possuíam um e-mail
escolar. Monitores e técnicos vinculados a uma empresa (curso de informática
e de línguas estrangeiras com sede na cidade) acompanhavam as aulas de
informática e, fora do horário escolar, auxiliavam os estudantes e a
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comunidade no uso das interfaces oferecidas pela rede mundial. Também era
disponibilizado material didático de apoio para estudo.
Com a mudança de governo, o sistema terceirizado não foi renovado. A
atual administração optou por não manter o projeto e recorreu a programas
oferecidos pelo governo federal para a compra de computadores. Um novo
laboratório foi montado, desta vez com equipamentos patrimoniados. A sala de
informática passou a contar com 15 terminais. No segundo semestre de 2011,
a escola foi alvo de furtos. Embora o prédio seja equipado com grades em
todas as janelas e um sistema de alarme, foram furtados três computadores e
três monitores. O material foi retirado por entre as grades, após a quebra de
vidros das janelas. De acordo com a direção da escola, o alarme não
funcionou.
O Laboratório conta, atualmente, com onze computadores (figuras 4, 5 e
6). Os alunos se revezam em aulas de informática, em média uma vez por
semana. Para auxiliar os estudantes, os dez professores da escola passaram
por um curso de capacitação de duas horas. A direção reconhece que o ideal
seria uma formação melhor e mais ampla dos profissionais e que somente os
professores que já usam o computador e a rede fora do ambiente escolar não
encontram dificuldades para atuar no Laboratório.
Figuras 4, 5 e 6 – Detalhes do laboratório de informática e dos alunos
em atividades pedagógicas
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O acesso às ferramentas e ao mundo virtual é restrito a pesquisas
escolares. Por meio do sistema Linux12, alunos complementam o que
aprendem na sala de aula com a busca de conteúdos na Internet. O uso dos
computadores é feito no período de aula. Nos horários vagos, a escola oferece
o laboratório aos estudantes, desde que haja um monitor para acompanhá-los.
É exigida uma autorização prévia dos professores e os alunos precisam
justificar o uso.
Mesmo com a série de cuidados, muitas vezes encarados pelos alunos
como obstáculo ao acesso, o uso do computador é estimulado e a produção na
rede também. Ainda que a criação de blogs seja sugerida, as redes sociais são
bloqueadas pelo sistema, para evitar que os alunos fiquem dispersos durante
as aulas de Informática. O laboratório permanece com a porta fechada quando
12

Linux: Sistema operacional de código aberto distribuído pela Internet, criado em 1991 por
Linus Torvalds na Finlândia. Disponível em: http://lgmb.fmrp.usp.br/cvbioinfo2009/extras/
apresentações/introdução_ao_linux.pdf . Acessado em 05/04/2012.
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não há aulas, não tanto para barrar o acesso dos alunos, mas como medida de
segurança para evitar novos furtos. Para o ano letivo de 2012, a previsão de
investimentos na área de informática é otimista, incluindo a contratação de
professores temporários, sendo que uma das exigências do concurso para os
docentes é o domínio das TIC. Cabe ressaltar que a falta de professores é um
problema crônico em parte significativa das escolas do município de Petrópolis.
Os profissionais se revezam para cobrir disciplinas sem professores e evitar
horários vagos.
Durante 2011 a escola chegou a iniciar um processo de criação de uma
página na Internet para a unidade. O projeto precisou ser suspenso por causa
da falta de verbas e de técnicos voluntários interessados em levar a proposta
adiante. Com a troca da terceirização para o uso de computadores próprios,
surgiram alguns problemas como a falta de técnicos destinados à manutenção
dos equipamentos. Atualmente, consertos são feitos pela assistência técnica
da empresa que comercializou os equipamentos, tais consertos chegam a levar
até dois meses para serem concluídos.
Com quatro anos de uso, o prédio da Stefan Zweig não apresenta
desgastes visíveis (uma obra será feita, durante o período de férias, para
melhorias no telhado que apresenta infiltrações). As paredes são mantidas
limpas e sempre pintadas. As janelas da escola têm grades reforçadas,
confirmando que a região do Quitandinha é violenta. As mesas e cadeiras
usadas pelos alunos estão em bom estado de conservação. Não há pichações
nas paredes e, por todo o prédio, estão afixados trechos e frases retirados de
livros do escritor que dá nome à unidade. Por homenagear o autor austríaco, o
colégio é considerado temático e os professores estimulam a leitura, além do
estudo da obra de Zweig. Em 2012, a direção da escola pretende desenvolver
atividades culturais ao longo do ano letivo que vão historiar a vida do escritor
austríaco. A biblioteca possui os livros do escritor e permanece aberta durante
o horário escolar para consultas, ao contrário do Laboratório. Há apenas mais
duas escolas temáticas dedicadas ao escritor: uma na rede pública estadual de
São Paulo e outra na Áustria.
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Na Escola Municipal Stefan Zweig há dois pavimentos. Além da área
externa, possui um jardim de inverno e um pátio coberto no interior do prédio
para o uso dos alunos nos dias de chuva e quando as temperaturas estão
baixas (Petrópolis é uma cidade serrana e durante o inverno a temperatura
média permanece entre cinco e oito graus). Há um refeitório onde são servidos
café da manhã, almoço, lanche e jantar. As salas da direção são igualmente
cuidadas, bem conservadas e organizadas. Os móveis são pintados com tons
pastel e foi usada a técnica de pátina, o que proporciona um ambiente colorido,
agradável, semelhante ao de um lar. As cortinas fogem ao padrão de persianas
por serem feitas com tecidos e rendas. A área externa, toda pavimentada,
também é mantida limpa, conservada e possui uma quadra poliesportiva.
Figura 7 - Quadra poliesportiva

De acordo com os professores, a decoração das salas e os espaços do
prédio estimulam a permanência dos alunos no local. A proposta é
compartilhada pelos pais, que preferem ver os filhos na escola a vê-los na rua.
Por ser uma região na periferia, com registros de ocorrências de tráfico de
drogas, os pais temem que os alunos sejam alvos de violência. Educadores da
Escola Municipal Stefan Zweig citam casos de pais que se recusam a aceitar a
proposta de que os filhos adolescentes façam cursos profissionalizantes
durante o dia, estudando à noite, para evitar que fiquem afastados da escola
nos horários da manhã e da tarde, temendo os perigos das ruas. O colégio é,
para muitos pais, um dos poucos locais seguros dessa periferia.
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Algumas regras criadas pela direção da Escola Municipal Stefan Zweig
refletem a preocupação dos educadores com a segurança e a blindagem da
escola contra a violência. Os alunos são proibidos de usar bonés que
escondam o rosto, reduzindo o risco de estranhos se passarem por estudantes.
Em função de Petrópolis ser uma cidade que registra baixas temperaturas, os
gorros são permitidos, desde que não cubram os rostos. Há a preocupação de
integrar a escola à cidade. Painéis foram espalhados pelos corredores do
prédio com trabalhos que relatam o cotidiano do bairro Quitandinha, sugestões
contra o desmatamento (o município possui reservas de Mata Atlântica) e
recados sobre eventos culturais. Os alunos são estimulados a cuidar do prédio.
Não há pichações internas, os banheiros e o refeitório estão em bom estado e
não há problemas de vandalismo contra os bens, como cadeiras, carteiras e
livros. Os jardins também são bem cuidados. O ano letivo de 2011 foi
encerrado com um café literário que contou com a presença dos pais dos
alunos das séries iniciais e apresentações de peças teatrais e musicais. Há
ainda um painel com frases sobre a profissão de professor e mensagens de
estímulo à profissão.
Em novembro de 2011, Petrópolis contava com 109 Laboratórios de
Informática em sua rede de escolas, com a previsão de fechar o ano com um
total de 123, o que representa um universo de cerca de 1.900 computadores.
As salas foram montadas em parceria com o governo federal por meio do
Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo). Segundo dados da
Prefeitura, os laboratórios são equipados com, no mínimo, dez computadores
com monitores de LCD, roteadores wireless, impressoras a laser, leitores de
cartão e sistema Linux Educacional com programas educativos. A Internet
disponibilizada é de banda larga.
A coleta de dados por meio da observação de campo permitiu verificar
que, embora a escola esteja razoavelmente equipada com computadores e
rede que permitem o acesso à Internet e, consequentemente, podem contribuir
para mudanças na prática pedagógica, o Laboratório de Informática é
subutilizado, o que vai de encontro aos desejos e motivação dos alunos, os
quais se mostram bastante interessados na utilização desses recursos.
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Observamos que o interesse pelo Laboratório é maior entre os alunos do que
entre os professores.
Os educadores mostraram pouco interesse pelo uso das TIC. A direção
da escola trabalha para que os profissionais de educação comecem a usar no
dia a dia os recursos oferecidos pela tecnologia. Além de estimular atividades
no Laboratório de Informática, a direção busca concretizar ideias como a
criação de site para a escola, blogs e o uso do Twitter. No entanto, os projetos
têm esbarrado na falta de recursos e de profissionais que queiram ajudar à
escola.
A observação atenta do espaço escolar fez com que o pesquisador
fugisse da imagem esteriotipada de que toda escola pública de periferia é mal
conservada, com problemas graves de infraestrutura, móveis quebrados,
banheiros que não funcionam ou refeitórios sem manutenção. A participação
da comunidade é ativa, com a realização de reuniões, festas, cafés literários e
demais atividades que visam à integração dos alunos, pais e funcionários.
Portanto, o contexto escolar é convidativo ao estudo, ao entrosamento
social dos alunos e de seus pais com a administração, o que nos leva a sugerir
que seria muito oportuna uma mobilização dos professores, da direção da
escola, de pais e de alunos para inserir sistematicamente em suas práticas
pedagógicas atividades que dinamizassem o Laboratório de Informática.
Percebemos que falta uma ‘rotina’ no uso deste espaço. Utilizamos aqui a
palavra rotina com o sentido de planejamento – previsão de uso semanal.
3.2 O USO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PELOS ALUNOS DO
SEGUNDO CICLO
Embora o questionário dos alunos tenha sido entregue a todos os que
compunham o conjunto (200) do segundo ciclo, não obtivemos 100% de
resposta. Participaram do estudo 164 estudantes (82%), o que pode ser
considerado um número bastante significativo de respondentes, sendo 85 do
sexo feminino e 79 do sexo masculino. Este total (164) doravante será tomado
como o universo dos respondentes na categoria alunos, no âmbito desta
pesquisa.

64

O questionário dos alunos (Apêndice 1), além de perguntas de múltipla
escolha, continha questões discursivas, cujas respostas nos permitiram
observar as dificuldades desses sujeitos para expressar suas ideias, tanto em
termos gramaticais (erros de ortografia e concordância, entre outros) como de
conteúdo

(informações

muito

limitadas,

restritas,

configurando

uma

‘mediocridade’ de argumentação). Esta dificuldade também se evidenciou nas
turmas que estavam próximas a completar o segundo ciclo, ou seja, quase
iniciando a etapa do Ensino Médio. No intuito de ser fiel às opiniões emitidas
por todos os sujeitos da pesquisa, transcrevemos as respostas oferecidas na
forma do registro escrito, tanto no caso dos alunos, como dos professores.
Cada série pesquisada apresentou resultados distintos, o que passamos a
explicitar.
. Resultados nas turmas do sexto ano
Na escola há três turmas do sexto ano com um total de sessenta e nove
estudantes (42% de 164) de 11 a 16 anos. Vinte e seis alunos (38% de 69)
garantiram não usar o Laboratório de Informática, enquanto outros vinte e seis
(38%) afirmaram recorrer aos computadores disponibilizados pela escola.
Alguns alunos (17 - 24% de 69) não responderam a esta questão. Na
comparação entre os anos verificamos que, percentualmente, o sexto ano é o
grupo que menos utiliza os equipamentos. Em relação a esses dados,
podemos inferir que o percentual de alunos neste ano é o maior,
comparativamente aos outros anos; no entanto, são eles que menos usam o
laboratório.
Assim como as demais turmas, a maioria dos alunos desse ano prefere
usar o Orkut, sendo que:
- 43 estudantes (62% de 69) possuem perfil e utilizam a rede social;
- 33 (48%) acessam o bate-papo do MSN;
- 27 (39%) assistem a vídeos no YouTube ou os produzem;
- 15 (21%) possuem perfil no Facebook e

65

- 11 (15%) estão no Twitter e escrevem regularmente comentários no miniblog.
Nenhum aluno possui Flick. Verificamos, então, que a movimentação dos
alunos nas redes sociais é mais intensa no Orkut e MSN.
Curiosamente, mesmo sendo as turmas do sexto ano o maior grupo de
alunos que não utiliza o Laboratório de Informática da escola (quando
comparadas às demais turmas), são eles que garantem produzir mais conteúdo
na rede. Vinte e dois educandos desse ano (32% de 69) afirmaram que
produzem conteúdo. Esse total considerado em relação ao universo dos
respondentes (164) oferece um percentual de 13%.
Para os alunos do sexto ano, produzir conteúdo é escrever textos e
comentários sobre Petrópolis, Brasil e religião. Eles também consideram
produção postar vídeo e fotos na Internet, assim como criar jogos e participar
deles. Destacamos duas respostas dos alunos sobre a produção de conteúdo:
_ Falo sobre Deus, passagens bíblicas e converso com outras pessoas.
_ Escrevo sobre a cidade de Petrópolis e o País.
Um grupo significativo de alunos desse ano afirma que permanece quatro
horas ou mais conectado na rede diariamente. Assinalaram esta opção no
questionário dezoito alunos (26% de 69). Sete (10% de 69) disseram que usam
por duas horas e seis (7%) por três horas.

Dezessete (25%) usam o

computador por uma hora e treze (19%) por apenas 30 minutos.
Gráfico 1-Permanência diária dos alunos do 6º ano no computador e rede
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O uso dos computadores e da rede na educação é importante para
cinquenta e sete alunos (83% de 69), enquanto dez (14%) afirmam o contrário.
Cinquenta e quatro (78%) estudantes recorrem à Internet e ao computador
para fazer trabalhos e doze (17%) dispensam o uso das TIC. Não houve
oportunidade para aprofundar esta dispensa.
No que tange ao local de acesso foram encontrados os seguintes dados:
trinta e dois (46% de 69) utilizam o computador em casa; doze (17% de 69) em
lan houses, onze (15%) na escola e dois (3%) em cursos. Casa de parente e
de amigos foi a opção citada respectivamente por um aluno. Foi interessante
notar que um único estudante (2%) usa o celular para ter acesso à Internet.
Nove alunos (13%) não esclareceram o local.
Gráfico 2 – Locais de acesso ao computador pelos alunos do 6º ano
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A televisão e o celular são as mídias preferidas dos alunos do sexto ano e
quase se igualam numericamente. Quarenta e um (59% de 69) assistem
programas de TV e quarenta (58%) possuem aparelhos de telefonia celular. O
computador também é um equipamento popular, o que mostra o uso e o
domínio da ferramenta, o que não quer dizer necessariamente que os
estudantes sejam produtores de conteúdo por esta particularidade. Têm
computador em casa trinta e nove educandos (56% de 69). Quinze alunos
(22%) disseram escutar programas de rádios, cinco (7%) leem revistas e dois
(3%) têm o hábito de ler jornal impresso. Esses dados revelam que, em termos
de posse da tecnologia digital básica de comunicação (computador, rede e
celular), os alunos se encontram inseridos na cibercultura.
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Os alunos do sexto ano destacam a importância do computador para as
atividades escolares. Entre as respostas sobre o questionamento da
importância do Laboratório de Informática da escola destacamos algumas:
_ Porque fazemos trabalhos e converçamos;
_ Por que também dá para ficar mais inteligente;
_ Por que assim a gente aprende mais para o futuro a gente trabalhar bem;
_ Porque facilita os nossos deveres e pesquisas e trabalhos;
_ Porque agente precisa de um computador e a escola tem que ter informática
para nós pesquisarmos;
_ Acho que o aluno vai ter mais variedade de notícias e assuntos, e também
acho que meche com o intelectuo;
_ Para pesquisas que nem todos tem como pesquisar em casa.
Destacamos que a maioria das respostas apresentadas pelos alunos
remonta à preocupação com o futuro. Os estudantes vinculam o uso das TIC
ao aprimoramento do conhecimento e ao sucesso no mercado de trabalho.
Também despertou nossa atenção a importância dada às novas tecnologias
como um ingrediente essencial para desenvolvimento da inteligência dos
usuários. O saber estaria, segundo parte dos educandos, ligado ao uso do
computador e das inúmeras possibilidades que a Internet oferece.
. Resultados nas turmas do sétimo ano
As duas turmas do sétimo ano somam quarenta e três alunos (26% de
164), sendo vinte e cinco meninas e dezoito meninos com idades entre 12 e 19
anos, constituindo-se como classes bem heterogêneas. Do total de alunos
respondentes, trinta (70% de 43) assistem TV; treze (30% de 43) usam a TV,
escutam rádio, compram e leem revistas; e três (7%) registraram que são
leitores de jornais impressos. O computador é usado por trinta e dois (74% de
43) estudantes.
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Os alunos do sétimo ano mostraram-se participativos em atividades que
incluem o uso do laboratório de informática da Escola Municipal Stefan Zweig.
Trinta e oito (88% de 43) utilizam os computadores disponibilizados pela escola
e cinco não. Já trinta e cinco estudantes (81%) afirmam participar de sites de
relacionamento e treze (30%) não acessam as redes sociais. Do conjunto de
alunos deste ano que recorre às redes sociais, verificamos:
- 30 estudantes (69%) possuem perfil no Orkut;
- 27 (62%) usam o bate-papo do MSN;
- 25 (58%) criaram perfil no Facebook;
- 19 (44%) assistem a vídeos no YouTube ou os disponibilizam;
- 9 (21%) colocam comentários no microblog Twitter;
- 1 (2%) possui página no Flick, rede social menos acessada e
- 4 (9%) possuem blog.
O total de alunos do sétimo ano que garantem produzir conteúdo é baixo
(assim como o das turmas de oitavo e nono anos). No sétimo ano, trinta e três
alunos (77%) afirmaram que não disponibilizam conteúdo na rede; já nove
(21%) disseram que sim. Disponibilizar textos, vídeos, fotos, comentários e
frases são apontados pelos alunos do sétimo ano como ‘produção de conteúdo
na Internet’. Os estudantes reconhecem a importância das TIC para a
educação e para o aprendizado. Quarenta e um alunos (95%) dizem que é
importante a utilização das novas tecnologias da comunicação e da informação
no cotidiano escolar, enquanto apenas um afirma que não.
Segundo os alunos deste ano, as TIC estimulam o estudo, a aprendizagem
e facilitam a pesquisa. Citamos algumas respostas que apontam o uso das TIC
como estímulo ao estudo, à aprendizagem e à pesquisa:
_ Porque ajuda os alunos (as) a pesquisar, trabalho.
_ Quando queremos fazer os trabalhos é sempre necessário.
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_ Porquê lá agente ponde aprender e ter mais aprendizado.
_ Por que com o computador vc tem as matérias mais explicadas.
_ Porque é mais rápido e tem mais conteúdo.
Também destacamos algumas respostas que mostram a preocupação com
os colegas de classe que não têm computador em casa:
_ Por que tem muitas crianças que não tem e por isso e necessário para
crianças que querem fazer pesquisas por isso que eu acho necessário ter
computador na escolas.
_ Para ajudar os alunos a fazer trabalho, para que não pode ter um
computador.
Há alunos que relacionam o uso do computador / internet à
motivação:
_ Porque o computador chama a atenção dos alunos usando o computador as
crianças sentem mais vontade de estudar.
Outros estudantes preferem usar o Laboratório de Informática para ocupar
o tempo:
_ Porque eu gosto de passar meu tempo vago nesses lugares.
_ Porque é uma boa atuação para ocupa a mente e não pensar as coisas
erradas.
Ao contrário dos alunos do sexto ano, que utilizam mais o computador
conectado à rede em casa, os estudantes do sétimo ano preferem a lan house
(vinte e um alunos – 49% de 43). Dezenove (44% de 43) recorrem aos
computadores disponibilizados pela escola e quatorze (32% de 43) utilizam o
computador em casa. Portanto, percebemos que esses alunos já preferem os
ambientes externos à escola, para o uso da rede.
Treze alunos (30%) passam conectados à rede 3 horas por dia; dez (23%)
ficam, em média, uma hora; nove (21%) utilizam por 30 minutos e sete (16%)
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por duas horas. Nenhum educando permanece diariamente conectado à rede
por mais de três horas. Não obtivemos respostas de seis alunos (14%).
Gráfico 3- Permanência diária dos alunos do 7º ano no computador e rede
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Salientamos que as turmas com alunos mais novos e de séries iniciais do
ciclo são aquelas nas quais há mais produção de conteúdo, enquanto nos
grupos com estudantes mais velhos e que estão concluindo o ciclo, a maioria
dos educandos se considera ‘consumidor passivo de informações’.
. Resultados nas turmas do oitavo ano
O oitavo ano da Escola Municipal Stefan Zweig reúne duas turmas que,
juntas, somam trinta e dois alunos (16% de 200). São dezessete jovens do
sexo masculino e quinze do feminino. Essas turmas chamam a atenção em
relação às demais pela grande diferença entre as idades dos alunos. Os mais
novos têm treze anos e os mais velhos, dezoito. Há ainda um aluno com 27
anos. Quase a totalidade dos estudantes assiste à TV: trinta alunos (93% de
32). O número de usuários de computador também é alto, vinte e oito (87%), e
de celulares, vinte e sete (84%). Treze educandos (40%) afirmam que são
ouvintes de rádio, sete (22%) leem revistas e quatro (12%), jornais.
Destaque para o total de usuários do laboratório: vinte e oito estudantes
(87% dos 32). Mais da metade da turma (dezessete – 53%) aproveita as horas
vagas para usar os equipamentos e navegar na Internet. Onze (34%) usam os
equipamentos nas horas vagas e no período de aulas. O total de usuários de
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redes sociais também é alto: vinte e oito (87%). Quatro (12%) afirmam não
acessarem sites de relacionamento.
Ao contrário do que ocorre nas demais séries, o Orkut não é o site de
relacionamento mais acessado. As preferências dos alunos pelos sites de
relacionamento são a seguir apontadas.
- Vinte e seis estudantes (81% de 32) preferem o MSN, que possibilita
conversas virtuais em tempo real;
- o Orkut está em segundo lugar na preferência dos jovens do oitavo ano,
sendo utilizado por vinte e quatro alunos (75%);
- Facebook e YouTube estão na terceira posição, ambos com quinze
estudantes (47%);
- já o Twitter, que não encanta os alunos do oitavo ano, tem sete seguidores
(21%);
- mais uma vez o Flick não apresentou adeptos;
- o total de educandos que possui blog é baixo, apenas quatro (12%).
Os dados apontam, também, a baixa produção de conteúdo nas turmas do
oitavo ano. Vinte e dois estudantes (69%) admitem não produzir qualquer tipo
de conteúdo, enquanto onze (34%) afirmam que disponibilizam, na rede,
textos, comentários, fotos e vídeos. Parte dos alunos ainda participa de jogos.
Os resultados do questionário nesta turma indicam que os alunos esperam
maior envolvimento das TIC com a Educação, já que vinte (62%) afirmam ser
importante o uso do computador e da rede e vinte e nove (90%) garantem que
recorrem ao equipamento para a produção das tarefas escolares. Boa parte
dos alunos que afirmam ser importante o uso das TIC na escola destaca a
interação como um ponto forte do computador e da rede. Eles apontaram
vantagens na utilização do computador na escola:
_ Para nos auxiliar em pesquisas e até contato com outras escolas.
_ Porque a aula fica mais divertida e há interatividade entre alunos e
professores.
Um dos alunos salientou a importância do domínio das TIC no mercado de
trabalho:
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_ Por que assim a gente pode ter a vida melhor no futuro por que ultimamente
tem pedido em muitos empregos e os professores pedem trabalhos e fica
melhor pra gente desenvolver mais nos estudos.
A partir dos questionários foi possível identificar os locais preferidos pelos
alunos para acessar o computador e a rede. Dezenove alunos (59% de 32)
usam em casa, dezessete (53%) preferem a lan house, dezesseis (50%) se
valem do laboratório da escola, quatro (12%) vão à casa de amigos, dois (6%)
usam o computador e a rede em casa de parentes e um (3%) recorre ao celular
para ter acesso à Internet. Observamos, então, que há alunos que usam em
mais de um local. No entanto, fica claro que esse grupo prefere acessar a
tecnologia fora da escola.
Quanto ao número de horas que passam conectados diariamente na rede,
quatorze (44%) falam de uma permanência de quatro horas ou mais,
navegando na rede; seis (18%) afirmam que ficam uma hora; cinco (15%)
utilizam por 30 minutos; e outros cinco (15%) por duas horas; já dois (6%)
ficam conectados por 3 horas.
Gráfico 4- Permanência diária dos alunos do 8º ano no computador e rede
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Resultados na turma do nono ano
Com vinte alunos (10% do total de alunos do segundo ciclo da escola),
sendo treze do sexo feminino e sete do masculino, a turma 901, ao contrário
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das outras que integram a pesquisa, é mais homogênea quando se trata da
idade: treze alunos com 14 anos e, sete, com 15 anos. A maioria tem acesso
ao laboratório de informática. Ao todo, quatorze (70% de 20) afirmam que
utilizam o espaço e seis (30%) não. Do total, nove (45%) recorrem ao
laboratório nas horas vagas e seis (30%) nas horas vagas e durante as aulas.
Quase a totalidade da turma (dezoito sujeitos – 90%) possui perfil nas redes
sociais. As preferências pelos sites foram as seguintes:
- como nas demais turmas, o Orkut sobressai, estando integrados a ele quinze
estudantes (75%);
- o YouTube soma quinze (75%) usuários;
- o MSN é frequentado por quatorze alunos (70%);
- o Facebook dez (50%);
- o Twitter seis (30%);
- na última posição encontra-se o Flick, com apenas um usuário (5%).
O blog não encanta os educandos desta classe: somente dois (10%)
possuem página. A falta de interesse em manter um site com a possibilidade
de expor ideias se reflete na falta de produção de conteúdo: dezessete (85%)
afirmam que não produzem qualquer tipo de texto, imagem ou vídeo na rede;
dois (10%) garantem que sim e um não respondeu. Todos os alunos da turma
responderam ser importante o uso das TIC, em especial o computador
conectado à rede, para o aprendizado. Apenas um estudante revelou não
recorrer à Internet nas tarefas escolares.
Ao explicarem a importância do uso dessas tecnologias, em especial o
computador, a maior parte dos alunos afirma que o mais relevante no processo
é a possibilidade de melhorar o aprendizado e ter acesso a um número maior
de informações. Os estudantes também ressaltam a ajuda que a rede oferece
na hora de fazer tarefas escolares. A interação entre alunos e professores, por
meio da Internet, é o terceiro motivo mais citado para justificar o uso do
laboratório de informática. Citamos algumas respostas que expressam esses
dados:
_ Porque é uma forma de pesquisa e nos ajuda nos deveres difíceis;
_ Sim. Por que nos exercícios o computador para pesquisas, e trabalhos;
_ Para melhorar as áreas;
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_ É uma forma também de passar educação para os alunos; Para aulas mais
dinâmicas;
_ Por que é necessário usar os computadores para não ficar parados e pegar
poeira;
_ Ter uma melhor interação e ampla rede de respostas e pesquisas;
_ Por que não cansa os alunos e nem os professores.

Os alunos desta turma passam, diariamente, muito tempo conectados à
rede. Dos vinte estudantes, dez (50%) ficam quatro horas ou mais conectados.
Outros quatro (20%) ficam, em média, três horas por dia. O mesmo número
opta por uma hora na rede e, dois (10%), por 30 minutos. A casa é o ambiente
onde mais se acessa a Internet. Dezesseis educandos (80%) responderam que
permanecem ligados à rede em sua residência, seis (30%) recorrem a uma lan
house e quatro (20%) usam a Internet no laboratório da escola. Três (15%)
acessam o mundo virtual em casa de amigos e outros três por meio de celular.
Gráfico 5- Permanência diária dos alunos do 9º ano no computador e rede
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Os questionários respondidos pelos alunos da turma 901 apontam a
televisão como a mídia mais usual entre os estudantes, o que comprova a força
deste veículo de comunicação. Todos os vinte alunos (100%) assistem a
programas de TV. Na sequência, situam-se dezenove educandos (95%) com o
computador e celulares, enquanto dezesseis (80%) afirmam escutar rádio.
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Somente dois estudantes (10%) disseram que leem jornal impresso. O outro
impresso bastante lido são as revistas (nove alunos).
3.3 O USO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA PELOS PROFESSORES
Também foram entregues questionários específicos (Apêndice 2), aos dez
professores que lecionam nas oito classes. No entanto, apenas três
educadores concordaram em participar de nossa pesquisa, tendo respondido
somente algumas perguntas que estavam inseridas no instrumento. O material
foi entregue pela direção da escola aos docentes. A recusa, tanto em termos
da devolução do material, como em relação a apresentar respostas a todas as
indagações ali inseridas, chamou a nossa atenção e da direção da escola.
O comportamento da recusa nos deixa várias dúvidas. Seria o motivo
o excesso de trabalho? Afinal há falta crônica de educadores na rede e os
profissionais que atuam na unidade precisam fazer o tempo render quando
assumem mais turmas que o previsto. Ou seria por simples desinteresse?
Vale lembrar que, por mais atividades que a escola possa impor,
qualquer iniciativa que vise investimentos e melhoria no sistema educacional
deve, ao menos, despertar curiosidade dos educadores. A evolução da
educação passa não somente pela valorização do profissional ou por melhores
salários, reivindicações da categoria, o que está expresso em um painel fixado
na entrada do prédio da escola. O crescimento da educação é também a
criação de um ambiente que facilite o trabalho dos educadores, estimule alunos
e professores a desenvolver atividades criativas dentro da sala de aula, e que
proporcione condições para a evolução educacional. Ignorar a chegada das
TIC e, principalmente, não aproveitar suas inúmeras possibilidades para a
produção de conteúdo é fechar os olhos para mudanças que a tecnologia
impõe à nossa sociedade. As alterações são vistas no comportamento do
individuo, no cotidiano das famílias, nas redes sociais, nas atividades
econômicas, no mercado de trabalho e no lazer. Uma das responsabilidades
dos professores é preparar o aluno para enfrentar o mundo, só assim os
educandos terão condições suficientes para obter, por exemplo, o sucesso
profissional e a integração na comunidade.
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Os três educadores que participaram de nosso trabalho são do sexo
feminino, sendo duas com idade entre 41 e 50 anos e uma entre 31 e 40 anos.
Cabe ainda assinalar que dessas três, somente uma concordou em conversar
e responder a uma eventual entrevista, fosse informal ou por escrito.
Por meio do questionário procuramos identificar os usos que esses dois
grupos (professores e alunos) fazem do computador e da web. Neles também
foram inseridas questões sobre a importância das TIC para o aprendizado, com
especial enfoque nas principais mídias usadas por alunos e professores.
As professoras possuem graduação, uma exigência da rede municipal
de Petrópolis. Uma das professoras é formada em Letras com habilitação em
Língua Portuguesa, outra em Pedagogia e a terceira em Psicologia. O grupo
leciona apenas na região urbana, embora Petrópolis possua dezenas de
escolas em áreas rurais.
Ainda que o computador esteja cada vez mais presente em nosso dia a
dia, nenhuma das professoras afirmou usar o equipamento regularmente na
sala de aula; a utilização é apenas eventual. Duas responderam que recorrem
a jornais e revistas para incrementar as aulas, enquanto uma também opta pelo
rádio e outra pelo vídeo e pela TV. Para duas professoras, o principal recurso
auxiliar nas aulas ainda é o livro didático. Jogos e atividades lúdicas também
são citados como recursos de apoio. Uma delas ofereceu a seguinte explicação
para a opção que faz:
_ Porque através do lúdico, os alunos assimilam melhor.
Cabe destacar que as três professoras possuem capacitação e dominam
os computadores como possibilidade para as práticas docentes. Uma
educadora integrou um programa de formação oferecido pela Prefeitura de
Petrópolis, enquanto outra fez sua capacitação em um curso particular. A
terceira professora participou de uma turma de capacitação do Cederj 13.
13

Consórcio criado em 2000 com o objetivo de levar educação superior, gratuita e de
qualidade a todo o Estado do Rio de Janeiro, o Cederj é formado por seis universidades
públicas: Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e UniRio, e conta atualmente com cerca de 26 mil
alunos matriculados em seus 10 cursos de graduação a distância. O consórcio cria
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Somente uma educadora afirmou utilizar o Laboratório de Informática
em suas aulas. De acordo com a educadora, o uso não é regular, já que ela
leva seus alunos apenas uma vez por semana ao Laboratório e não
diariamente. Esclareceu:
_ Porque existe um agendamento para que todos possam utilizar o laboratório.
Para as outras duas professoras, o número de computadores é
insuficiente, o que cria, na visão delas, uma barreira à utilização do recurso
durante o período de aulas:
_ Porque não há número suficiente de computadores;
_ Número de computadores insuficientes.
Quando falamos da possibilidade de os alunos produzirem conteúdo na
rede, as professoras foram unânimes em dizer que o uso das TIC não estimula
a produção textual. No questionário ainda indagamos sobre o significado desta
resposta. Destacamos duas explicações:
_ Nem todos os alunos possuem acesso fora da escola (acesso à rede).
Para a outra educadora, não caberia a ela estimular a produção, em
especial nas redes sociais:
_ O monitoramento dessas redes compete aos responsáveis.
Nas conversas informais ocorridas nos corredores da Escola Municipal
Stefan Zweig, pudemos identificar a necessidade de programas que motivem o
uso das TIC, que mostrem aos professores que a evolução tecnológica não
pode ficar limitada ao cotidiano pessoal de cada educador ou apenas
registrada nos livros e publicações específicas da área. É preciso que políticas
públicas de educação deixem de ser restritas à entrega de computadores aos

mecanismos que incentivem e promovam a formação continuada de profissionais de educação
para que participem da sociedade do conhecimento, contribuindo para a prática da coesão
social, da cidadania ativa, do diálogo intercultural e da igualdade de oportunidades. Disponível
em: http://www.vederj.edu.br/extensão/. Acessado em 05/04/2012.
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mestres e à montagem de Laboratórios de Informática e enfoquem, também,
amplos projetos de aplicação das ferramentas nas salas de aula.
3.4 RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA
Para apresentar de forma integrada os dados desta pesquisa, valemosnos de alguns quadros; em seguida juntamos as informações em gráficos que
consolidam as nossas inferências.
Em relação às redes sociais mais acessadas pelos alunos, podemos dizer
que: (a) o Orkut é a rede preferida por todos os anos, seguida pelo MSN, You
Tube e Facebook este último, no sétimo ano, é preferido em relação ao You
Tube; (b) o Twitter só interessa aos anos mais adiantados (7º; 8º; e 9º ). Esses
dados se encontram na tabela que se segue.
Tabela 1 – Redes sociais mais acessadas pelos alunos
Ano

Orkut

MSN

YouTube

Facebook

Twitter

Sexto ano

62%

48%

39%

21%

0%

Sétimo ano

69%

62%

44%

58%

21%

Oitavo ano

75%

81%

47%

47%

21%

Nono ano

75%

81%

47%

47%

21%

No que tange ao número de horas que os alunos permanecem
conectados ao computador e à Internet, verificamos que: (a) nos dois últimos
anos (8º; e 9º), o número é bem elevado, indo para mais de 4 horas diárias; (b)
no sexto ano, o acesso é bem limitado, com uso de poucas horas diárias.
Esses dados se expressam a seguir.
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Tabela 2 – Permanência diária dos alunos em atividades no
computador e na rede
Série

30 min

1h

2h

3h

4h ou+

Sexto ano

19%

25%

10%

17%

0%

Sétimo ano

23%

27%

20%

30%

0%

Oitavo ano

15%

18%

15%

6%

44%

Nono ano

10%

20%

0%

20%

50%

Quanto aos locais onde os alunos acessam a tecnologia, verificamos
que: (a) a casa é o local de preferência; (b) em seguida vêm as lan houses; (c)
no terceiro lugar encontra-se a escola. Cabe destacar que os alunos mais
velhos fazem uso intenso do celular no contato com a rede.
Tabela 3 – Locais onde o computador é acessado pelos alunos
Série

Casa

Lan house

Escola

Celular

Outros

Sexto ano

46%

17%

15%

1%

3%

Sétimo ano

32%

49%

44%

0%

0%

Oitavo ano

59%

50%

12%

3%

6%

Nono ano

80%

30%

20%

30%

15%

Nas respostas às questões discursivas, verificamos que para os alunos o
uso de interfaces do computador/rede estimula atividades como a pesquisa.
Boa parte dos estudantes afirma que a interação com a rede mundial de
computadores possibilita quebrar barreiras geográficas entre alunos de várias
partes do país e, também, com os professores de outras escolas. No entanto, a
boa aceitação das novas tecnologias da informação e da comunicação não é a
garantia de produção de conteúdo. A maioria dos alunos age como consumidor
passivo de informações. São poucos os estudantes que garantem produzir
conteúdo. Talvez por falta de orientação por parte da escola ou um
conhecimento tímido do poder de interação, característica importante da rede.
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Sem acompanhamento, o educando tem até mesmo dificuldade para
saber o que são as redes sociais. Indagados sobre a participação em sites de
relacionamento, parte afirma não ser integrante desse tipo de comunicação.
Mas afirma ser usuário de páginas sociais como Facebook; Orkut (campeão na
preferência dos alunos da Escola Municipal Stefan Zweig); e Flick. Alguns
estudantes ainda mantém blogs e perfis no Twitter.
As informações coletadas junto aos professores nos revelaram que
estes ainda não se apropriaram a contento do uso pedagógico das TIC. Os
poucos respondentes (3) nos deixam a entender que elas são dispensáveis no
desenvolvimento de suas atividades de ensino. A pesquisa nos levou a
perceber que os estudantes pedem e exigem o ingresso das novas tecnologias
no dia a dia da sala de aula, enquanto a maior parte dos professores ainda
resiste à ideia.
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4. CONCLUSÕES DA PESQUISA
Neste último capítulo, apresentamos as conclusões da pesquisa, na
forma de respostas aos nossos objetivos de estudo, entrelaçando-as a
perspectivas teóricas que subsidiaram o processo de investigação. No bojo das
conclusões se inserem alguns comentários que evidenciam a íntima relação
entre os atos de investigar e aprender: trata-se das lições aprendidas e das
experiências vividas pelo pesquisador ao longo do processo. Encerramos o
capítulo levantando algumas possibilidades que se apresentam para novos
estudos que tenham como foco a tríade: escola, laboratório de informática e
inclusão digital.
No percurso deste capítulo, nos aproximamos inicialmente do objetivo
geral da pesquisa, para, em seguida, responder a cada objetivo específico.
Cabe salientar que as respostas aqui oferecidas não podem ser tomadas como
uma explicação acabada e definitiva sobre os objetos em análise. Elas devem
ser vistas como uma interpretação dada por um pesquisador que tem uma
história de vida; portanto, ainda que tenha sido feito um esforço de objetivação
sobre os dados encontrados, não podemos deixar de admitir que a visão
interpretativa tem sempre algum viés relacionado à subjetividade de quem
pesquisa.
4.1 CONCLUSÕES INFERIDAS SOBRE OS OBJETIVOS DA PESQUISA
Conforme situamos no capítulo 1 desta dissertação, nosso estudo teve o
objetivo geral de investigar como se dá o uso do computador e da Internet, por
educadores e alunos, no ambiente escolar de uma unidade da rede pública de
ensino, localizada em área menos favorecida, com vistas à inclusão digital.
De início, cabe salientar que os dados oficiais creditados ao governo
foram obtidos com a ajuda de departamentos de Comunicação Social, onde
funcionam assessorias de imprensa, já que parte dos números disponibilizados
pelos órgãos governamentais na Internet encontra-se desatualizada. A falta de
estatísticas oficiais novas nas páginas dos governos na rede é uma das
principais dificuldades encontradas pelos pesquisadores na etapa da coleta de
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dados. As informações creditadas a reportagens foram obtidas sem grandes
dificuldades no setor de pesquisa do jornal O Globo, que mantém um banco de
dados virtual de todas as matérias que são publicadas pelos periódicos do
Infoglobo. As demais informações citadas, veiculadas por outras empresas,
foram também acessadas em sites, sem maiores problemas.
Esta dificuldade de acesso a dados oficiais (dados desatualizados ou
inexistentes) tem sido abordada em outros estudos acadêmicos, podendo ser
citada a pesquisa de Fonseca (2010) que, ao realizar uma investigação sobre
educação a distância, incluindo a coleta de dados em homepages de
universidades públicas, deparou-se com a baixa qualidade e pouca adequação
desses canais de comunicação. A pesquisadora verificou que os portais
acessados (mais de 50) se apresentavam despadronizados, desestruturados e
desatualizados, não dando ao visitante a percepção clara das atividades
conduzidas pela universidade na área em foco.
Ultrapassada

esta

dificuldade,

iniciamos

o

estudo

de

campo,

encontrando as portas da Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis
abertas, ficando evidente a disposição de colaborar. Receptividade similar foi
verificada no âmbito da direção da escola escolhida para o estudo: Escola
Municipal Stefan Zweig. Os alunos também se mostraram interessados em
participar da pesquisa e responderam prontamente aos questionários. A única
resistência observada situou-se no corpo docente, já que a grande maioria não
quis ser entrevistada. Supomos que os não-respondentes tenham tido
dificuldade de perceber que a intenção fundamental da pesquisa era colaborar
com a produção do conhecimento, tendo como referência as atividades
promovidas na escola com o uso do computador e da Internet. Admitimos,
também, que, por não fazerem uso sistemático do laboratório de informática da
escola, podem ter se esquivado da entrevista, pensando que poucas respostas
poderiam oferecer.

Levantamos, ainda, duas últimas suposições: falta de

tempo para dar a entrevista ou descrença em relação à obtenção de feedback
dos resultados encontrados pelo pesquisador.
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Cabe aqui destacar a pesquisa de Silva (2008), realizada em uma escola
de ensino técnico, pública, localizada no município do Rio de Janeiro. O autor
discutiu a resistência de professores de cursos técnicos para integrar suas
práticas ao uso pedagógico do computador e da rede, sendo que, neste caso,
foi muito mais grave por se tratar de profissionais que discutem teoricamente
tecnologias e ensinam técnicas. Silva (idem) esperava que, no contexto de uma
escola técnica, onde os professores possuem significativa intimidade com o
campo tecnológico, fosse encontrar uma relação pedagógica intrínseca entre
as aulas e as TIC. Isto, no entanto, não foi verificado; tais profissionais, como
outros professores, ainda se apegam aos modelos tradicionais de ensino,
valendo-se de aulas expositivas e conteúdos resumidos em apostilas.
O início do estudo de campo foi marcado por uma surpresa: os muros da
escola escondiam uma realidade muito diferente da imagem de escola pública
que esperávamos encontrar. Por meio das diversas visitas que realizamos na
escola, foi possível quebrar estereótipos, tanto os relacionados aos alunos
quanto ao ambiente físico de uma instituição educacional pública. Como
comunicador que abraçou o jornalismo, acostumado a ver/fazer reportagens e
apurar casos sobre o abandono de unidades das redes municipal e estadual do
Rio de Janeiro, tivemos uma grata surpresa ao perceber o cuidado e o amor
que a direção, professores, profissionais de apoio, alunos e pais têm pela
escola objeto de nosso estudo.
Se a expectativa era ver um prédio abandonado, com pichações, vidros
e móveis quebrados, em poucos dias essa visão foi sendo desconstruída. É
claro que sempre existirão colégios com problemas; não se pode esperar
uniformidade na rede pública de ensino. Cada realidade é única, que muda de
acordo com a atuação da equipe de trabalho, a maior ou menor participação de
alunos e pais nas atividades escolares e o contexto onde se localiza a unidade.
Nossa experiência como educador se restringe às salas de aula de uma
universidade particular. Até então, o convívio com o dia a dia de uma escola
tinha como referência nosso histórico como aluno: alguém que sempre estudou
em colégio particular religioso. Fomos acostumados a escutar que escola
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pública é sinônimo de abandono, ensino ruim, ou seja, é local onde se atende
basicamente a alunos desfavorecidos economicamente; estereótipo quebrado
na Escola Municipal Stefan Zweig. Os alunos se mostraram interessados em
aprender, especialmente os adolescentes, inventando maneiras de tornar o
estudo mais prazeroso. Essa vontade foi identificada nas classes que abrigam
os educandos mais velhos, os quais reclamam a necessidade de investimentos
na relação práticas pedagógicas – utilização das novas tecnologias.
Não seria exagero dizer que os alunos clamam por mudanças; da
ansiedade que vivenciam surge a busca de ações que tornem mais próximo e
concreto o uso das tecnologias de informação e comunicação. Tal busca, no
entanto, também é acompanhada de decepção, seja por falta de verbas para
programas de inclusão digital nas escolas ou por pouco comprometimento de
professores com a renovação de suas práticas. Projetos como o iniciado na
Escola Municipal Stefan Zweig, que previa a criação de um site, interrompido
por não haver recursos suficientes para financiar a parte técnica de sua
implantação, são vivências frustrantes para os adolescentes.
Em compensação, o cuidado do corpo docente com a preservação da
escola, buscando manter o ambiente como se fosse um segundo lar, ameniza
as dificuldades no uso do laboratório de informática. Considerando a violência
que cerca a escola, tivemos uma surpresa com o acolhimento oferecido pelo
espaço escolar. Professores e pais de alunos identificam a escola com uma
ilha de segurança, havendo aqui uma grande contradição entre o que acontece
dento da escola e o que se ocorre extramuros. Sendo uma ilha de segurança,
era de se esperar que os portões da unidade permanecessem fechados,
mesmo no horário das aulas. Isto, no entanto, não ocorre: a criminalidade não
invade o espaço, uma particularidade reservada a esta escola com seu
entorno, o que vai de encontro a muitos fatos noticiados na capital e no próprio
município, onde não são raros os casos de professores e alunos que ficam
acuados por situações de violência. O único incidente verificado neste contexto
foi o furto ocorrido no laboratório de informática, que provocou um sentimento
de revolta e críticas entre os alunos da escola.
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A violência se faz presente no bairro Quitandinha, em especial nas
localidades Amazonas, Vila Ipanema, Getúlio Vargas e Alagoas, estando
relacionada ao tráfico de drogas. Nestas localidades vive uma população de
baixa renda. Foi interessante observar que a violência não se expressa no
comportamento dos alunos, fato este que levou o pesquisador a quebrar outro
estereótipo. Entre as histórias relatadas em conversas informais com a direção,
uma ficou marcada: o desabafo de uma mãe que prefere não matricular o filho
no turno da noite, embora a idade recomende o horário, para que o jovem não
fique, durante o dia, sujeito à cooptação instigada pela indústria do tráfico. Para
a mãe, é melhor manter o filho durante o dia na escola a vê-lo estudar à noite,
ainda que pudesse, pela manhã ou à tarde, desempenhar alguma atividade
como aprendiz no mercado de trabalho. Para a mãe, o risco de ser alvo da
violência é maior quando o jovem não está protegido pelos muros dessa
escola.
Como nos disse Belloni (2010), em nosso capítulo teórico, estudantes de
escolas públicas, especialmente aquelas localizadas em bairros periféricos,
precisam de atenções especiais por parte dos profissionais de educação. Eles
constituem uma massa de crianças e jovens que vivem em situação de
carência e de risco social e familiar. São, pois, estudantes cujo dia a dia é
permeado de frustrações, sendo muitos deles ameaçados de violência. No
rastro da insegurança e do ambiente hostil que caracterizam o seu cotidiano,
podem ocorrer problemas diversos, inclusive os relacionados à dificuldade de
aprendizagem. Portanto, o que encontramos no bairro Amazonas, fora dos
muros da escola Stefan Zweig não é diferente do que estudamos em Belloni
(idem); há, no entanto, um aspecto positivo, a saber: o ambiente acolhedor e
seguro encontrado no espaço escolar, constituindo-se em força contrária à
violência do bairro.
Podemos, então, considerando os dados obtidos por meio da
observação de campo, concluir que o ambiente físico da escola apresenta
condições favoráveis ao funcionamento de um laboratório de informática; mas,
como revisamos na abordagem teórica da nossa pesquisa, a sua implantação é
apenas um primeiro passo, quando se trata de buscar a inclusão digital dos
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alunos (RONDELLI, 2003). No caso da escola em tela, há que se refletir sobre
o posicionamento de Rodrigues et al (2010), mencionado no capítulo 2, quando
estes autores alertam para o fato de que os processos de exclusão têm a ver
com a acumulação das deficiências ou insucessos em várias esferas sociais.
Ora, a escola se insere em bairro marcado pela violência e por condições
econômicas desfavoráveis de seus moradores, portanto era desejável um
esforço intenso e continuado no sentido de ir além da presença de uma dúzia
de microcomputadores com acesso à rede. Existem muitas possibilidades para
tal esforço, que tanto podem vincular-se à alocação de verbas públicas (da
Secretaria Municipal de Educação) para compra e manutenção ágil da
aparelhagem, como para a realização de parcerias com setores produtivos
(empresas) localizados no município. O que não se pode admitir é que à
exclusão social desses jovens se agregue outra, a digital.
Aqui, também, podemos recorrer a Barbosa Filho e Castro (2008)
quando nos esclarecem que o computador e a Internet podem levar o seu
usuário a superar o anonimato imposto pela mídia convencional. As diferentes
interfaces da rede estimulam a expressão pessoal, provocam a comunicação
em torno de objetivos e temas de interesse comum e criam novas formas de
sociabilidade. A falta ou o acesso limitado a esta tecnologia, como afirmam
estes

autores,

provoca

a

exclusão

digital,

prejudicando

o

processo

comunicacional. Há, pois, uma íntima relação entre exclusão digital e social:
uma provoca a outra e vice-versa. Excluir digitalmente é excluir socialmente; é
deixar à margem da evolução tecnológica e das novas formas de comunicação,
bem mais interativas que as convencionais. Inferimos, então, que a escola
precisa investir mais na inclusão digital de seus alunos.
Em sua pesquisa, Belloni (2010) observou que estudantes de baixo nível
socioeconômico, pouco acostumados à cultura letrada (leitura de livros,
revistas, jornais, produção de textos), que encontram na TV a sua maior fonte
de informação e distração, ao se apropriarem das interfaces da rede
descobrem um novo mundo de sensações, o qual tem poder de provocar a
motivação para a aprendizagem formal. Isto significa que os esforços para que
os jovens dessas comunidades mais vulneráveis se apropriem dessa
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tecnologia devem ser sistemáticos e não podem depender apenas de
elementos externos (alocação de verbas, parcerias com os setores privados). É
preciso, também, a participação e o comprometimento dos professores, pois
como nos lembrou Lemos (2010), vivemos em uma época de comunicação
planetária, marcada por uma interação intensa com as mais variadas
informações, tendo como suporte a realidade virtual. Assim, os professores
com seu preparo no conteúdo de ensino e nas questões pedagógicas devem
ser os grandes mediadores, levando aos alunos as diferentes perspectivas
(especialmente a capacidade de crítica) pelas quais devem ‘filtrar’ as
informações.
A observação de campo nos levou a inferir que esta mediação é
bastante precária na escola pesquisada. Só o fato de não haver uma
regularidade no uso do laboratório já indica a vulnerabilidade do compromisso
docente com a inserção desses jovens no mundo cibercultural. O uso errático
do laboratório fragiliza as possibilidades que eles teriam de unir a sua cultura
cotidiana, predominantemente oral, musical e cenográfica aos elementos
letrados, o que se potencializa com a navegação no hipertexto. Como nos
ensinou Martin-Barbero (2006), o hipertexto constitui a grande metáfora para
que esses jovens possam escrever (contar) a sua história.
É provável que a capacitação dos professores para o uso pedagógico do
laboratório não se tenha feito plenamente, mas esta preparação não pode ser
dispensada, pois as demandas sociais exigem dos educadores acompanhar as
novas formas de comunicação que se expandem pelo ciberespaço e que
promovem a cibercultura (BARBOSA FILHO; CASTRO, 2008).
Extraídas as principais conclusões sobre nosso objetivo geral, passamos
aos objetivos específicos da pesquisa.
O primeiro objeto específico de estudo demandou uma análise do
ambiente escolar como espaço que estimula professores e alunos ao uso do
computador e da Internet, favorecendo a inclusão digital. Em uma rápida
passagem pela escola, seria possível afirmar que o laboratório de informática
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cria um ambiente propício ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que
incluem o uso do computador e da Internet. No entanto, com o andamento da
pesquisa, identificamos falhas que podem comprometer esta estimulação. Logo
no acesso ao laboratório, encontramos diariamente a porta trancada, com a
chave guardada na secretaria da escola. O motivo alegado pela direção da
unidade para manter o espaço fechado na maior parte do dia foi segurança.
Como já houve o registro de furto de equipamentos no laboratório, a direção
acha por bem reforçar o cuidado, embora o local tenha alarme e grades nas
janelas. Ressaltamos que ambos os recursos de segurança não foram
suficientes para inibir o furto.
Outra razão para que o laboratório de informática permaneça
constantemente com a porta trancada é o controle da direção para limitar o uso
dos equipamentos, buscando distribuir os horários entre todas as séries e
forçar a utilização apenas em atividades ligadas à educação, como pesquisas e
trabalhos. Assim, a direção consegue impedir que os equipamentos sejam
utilizados para atividades particulares. Ao mesmo tempo em que o Laboratório
de Informática permanece, com frequência, fechado, chamou nossa atenção o
fato de outros espaços comuns aos alunos, como a biblioteca, estarem sempre
com as portas abertas e com acesso livre.
A porta do laboratório fechada acaba funcionando como um inibidor ao
uso. Em conversas informais, alguns alunos reclamaram que para usarem os
computadores fora do horário de aula, mesmo em atividades escolares,
enfrentam uma burocracia e precisam justificar a utilização com a direção da
escola. Neste aspecto, vale voltarmos à Rondelli (2003), que relaciona inclusão
digital à alfabetização digital. Qualquer processo de alfabetização em novas
formas de comunicação deve se constituir em objeto de apreensão escolar. A
alfabetização digital não pode merecer, por parte da escola, tratamento
diferente do que é dado à alfabetização convencional. Assim, é importante
garantir o acesso para que os alunos possam ser produtores e consumidores
de conteúdo. Quando a escola limita o acesso ao potencial interativo que se
insere nesta tecnologia, acaba por perpetuar o velho modelo passivo de
comunicação, presente nas salas de aula tradicionais e nas mídias analógicas,
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em que receptores recebem de modo pouco participativo a produção oferecida
por um número pequeno de emissores. Para Rondelli (idem), a inclusão digital
é a ampliação de uma inteligência coletiva.
O total de computadores disponibilizados também interfere no contexto e
prejudica o ambiente como um estimulador do uso das TIC. O número de
equipamentos é pequeno, somente 11 em funcionamento, o que obriga,
durante as aulas, o uso de uma única máquina por vários alunos. Esse
processo desestimula os estudantes e interfere no aprendizado. Sem ter pleno
acesso ao computador, muitos alunos desviam a atenção para outras
atividades. Em geral, um estudante acaba desfrutando mais do equipamento
do que os demais.
Os professores que responderam aos questionários apontaram, além do
número limitado de computadores, a necessidade de agendamento prévio para
a utilização do laboratório de informática como um complicador para a efetiva
aplicação das TIC. Eles também reclamam a falta de programas de
capacitação para os educadores. Seguindo a linha de pensamento dos
professores, não podemos deixar de ressaltar que não basta apenas destinar
recursos materiais. É preciso também reinventar a pedagogia (BELLONI,
2010).
A problemática da falta de programas de capacitação docente, levantada
pelos professores, apresenta íntima relação com o pensamento de OrozcoGómez (2011). Para este autor, os professores precisam saber planejar
estratégias de educação, que tenham por finalidade preparar os alunos para
atuarem como interlocutores capacitados, ou seja, capazes de realizar uma
análise crítica e seletiva em relação às comunicações que produzem e
recebem. Sem este empenho dos professores, sem dar centralidade às novas
relações que se estabelecem entre educação-comunicação e TIC, será difícil
consolidar, em nosso país, a democracia e a cultura como processos que
podem orientar a produção e o consumo de conhecimentos.
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O fato de termos observado pouco empenho dos professores na
utilização sistemática do laboratório pode estar associado à precária
capacitação pedagógica para tal atividade. Entendemos, no entanto, que ainda
existe uma demanda crescente de alunos e pais: saber usar as tecnologias em
atividades proveitosas, que enriqueçam a experiência acadêmica e pessoal.
Portanto, trata-se de um desafio que, mais cedo ou mais tarde, terá de ser
enfrentado com disposição, tanto por parte da Secretaria de Educação, criando
políticas nesta direção e implementando cursos, como por conta dos próprios
professores

que

não

devem

se

acomodar,

esperando

pela

ação

governamental.
Além da falta de programas de capacitação dos profissionais, chamamos
a atenção para o processo de manutenção dos computadores. O sistema
adotado é lento e prevê serviços técnicos executados somente por equipes de
fornecedores dos equipamentos. Em caso de problemas em uma das
máquinas, a assistência técnica leva em média um mês para executar o
conserto. Como o número de computadores é insuficiente, deixar um dos
equipamentos quebrado compromete ainda mais o uso do Laboratório de
Informática.
Assim, como conclusão para este primeiro objetivo específico, inferimos
que as limitações encontradas na escola, a saber: portas do laboratório
trancadas, agendamento prévio das atividades, número limitado de máquinas,
precária manutenção dos equipamentos, censura a sites de redes sociais e
pouca ou nenhuma capacitação docente para explorar pedagógica e
criativamente as interfaces do computador e rede, constituem-se em elementos
inibidores das atividades que poderiam ser desenvolvidas no Laboratório de
Informática. Não foi por acaso que encontramos 17% da turma do sexto ano
dispensando as TIC na educação e, consequentemente, o uso do Laboratório
de Informática. Ainda que os alunos deste ano sejam os mais jovens da
pesquisa, entendemos que eles devem aprender a (com)viver com essas
tecnologias uma vez que elas estão, cada vez mais, presentes na vida
cotidiana.
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Deixadas as limitações de lado, destacamos a boa conservação do
Laboratório de Informática. Os móveis apresentam perfeitas condições de uso,
as paredes estão pintadas e o ambiente é limpo. Os computadores são novos e
a Internet disponibilizada funciona com boa velocidade. As páginas da rede que
estão bloqueadas, entre elas as de relacionamento, evitam que os alunos
tenham a atenção dispersada durante o horário de aula. Esta situação não
ocorre só no ambiente escolar. É, também, usual nos locais de trabalho. Cabe,
pois, supor que essas características do ambiente escolar estimulam alunos e
professores ao uso das TIC; admitimos, no entanto, que as redes sociais
bloqueadas levam os usuários do laboratório a acessarem a tecnologia em
casa, lan houses, celulares, residências de parentes e amigos. Ou seja, em
alguns casos, afastam alguns alunos do laboratório.
Nesta conclusão é válido retornar a Rondelli (2003), quando nos diz que
inclusão digital é criar oportunidades e manter suportes técnicos digitais que
possam ser empregados no cotidiano da vida e do trabalho.
O segundo objeto específico voltou-se para as dificuldades decorrentes
do uso das tecnologias digitais na sala de aula. Como a utilização dos
equipamentos é limitada pela direção e não sendo sistemático o seu
aproveitamento por parte dos professores, os alunos se veem diante da
necessidade de objetivar suas ações e, nesta direção, concentram o uso na
realização de pesquisas e tarefas escolares. Muitas vezes, apenas reproduzem
textos encontrados nos sites, sem qualquer análise ou leitura crítica. Assim, em
uma comparação superficial, podemos dizer que os alunos acabam
reproduzindo comportamentos dos estudantes que não conviveram com as TIC
e que recorriam a enciclopédias e livros para realizar seus deveres
acadêmicos: estes costumavam fazer longas cópias para realizar os trabalhos
solicitados.
Salientamos que o uso das TIC e, em especial do computador e rede,
nem sempre resulta na produção de um conteúdo crítico. Indivíduos assumem
uma posição de receptores passivos, beneficiando-se do trabalho e esforço de
terceiros (SPYER, 2007). Aqui também cabe voltar a Orozco-Gómez (2006),
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quando fala da relevância da mediação docente.

Para este autor, é

fundamental abandonar a ideia de mediação atrelada exclusivamente a meios
tecnológicos. A mediação, na educação, se caracteriza como um processo
estruturante, por meio do qual o docente leva o aluno à compreensão do objeto
de estudo. Mesmo que os alunos tenham pouco tempo para aproveitar o
Laboratório, torna-se fundamental que os docentes planejem atividades que
permitam a consecução objetiva das tarefas. Assim, sabedores de que muitos
dos seus alunos possuem computador e acesso à rede em casa, que outros
são frequentadores de lan houses ou de casas de amigos para utilizar o
recurso, compete aos professores pesquisarem, com antecedência, os sites
educativos que tratam dos conteúdos de suas disciplinas. De posse dos
endereços relevantes, o pouco tempo no Laboratório passa a ser direcionado
para a introdução à pesquisa, ficando a sua continuidade nos outros espaços
onde os alunos acessam a tecnologia.
Nossa observação revelou que o trabalho dos docentes carece de um
planejamento que busque a eficácia das atividades dos alunos. Os próprios
estudantes ofereceram indícios de que o aproveitamento não ocorre como
esperavam, especialmente quando dizem que encontram na tecnologia a
interação e as informações necessárias para a realização das tarefas. Significa
que os alunos deslocam para a máquina aquilo que deveria partir dos
docentes. Uma resposta foi altamente significativa em relação à importância do
uso do Laboratório; comentou o aluno: por que é necessário usar os
computadores para não ficar parados e pegar poeira. Tal perspectiva denota
uma total desilusão com este espaço; expressando-se por meio de uma
metáfora: o aluno entende que o Laboratório não tem muita utilidade.
As observações de campo revelaram, também, que os professores
subutilizam as ferramentas e preferem usar somente os livros como material de
apoio às aulas. Para os docentes entrevistados, os computadores e a rede
ainda são encarados como recursos lúdicos. Sem programas de capacitação
ou reciclagem, além da falta de motivação e do empenho necessário, aumenta
o distanciamento entre professores e alunos. Muitas vezes, educadores se
encontram em uma posição desconfortável em relação aos estudantes que, por
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terem o domínio da técnica, obtida em cursos e/ou por meio do uso contínuo do
computador, apresentam maior facilidade no uso das TIC.
Diante dessas conclusões, retornamos a Sena (2009), quando salienta
que a Informática tem oferecido muitas possibilidades que vão além do livro
didático. Ao potencializar a navegação no hipertexto (a rede é o hipertexto
básico) surgem novas relações, quebra-se a lógica linear e abre-se um
processo no qual fluem múltiplas conexões que, em um movimento circular,
permitem ao navegador (aluno, usuário da rede) ir ‘dando vida’ às suas
concepções e produções. Talvez seja esta percepção que esteja faltando aos
docentes: reconhecer o potencial desta tecnologia como instrumento de
inclusão digital e social e direcionar sua prática para uma nova concepção de
aprendizagem.
A questão das oportunidades que o computador e a Internet oferecem
ao processo de produção e transmissão do conhecimento se incluiu no terceiro
objetivo específico. Pudemos verificar que os alunos dominam técnicas de uso
tanto dos computadores quanto das redes, ao contrário da maior parte dos
professores, fato este já comentado anteriormente. A coleta de dados
evidenciou que os estudantes têm acesso às redes sociais e muitos possuem
perfis em sites. Este domínio coloca os estudantes em uma posição confortável
para usufruir e tirar o máximo de proveito das TIC na sala de aula. No entanto,
tal familiaridade não os leva a produzirem conteúdo com vistas a sua circulação
na rede. Os professores não se preocupam em aliar o domínio dos alunos em
relação a algumas interfaces da rede à produção de textos acadêmicos.
Observamos uma grande confusão, entre os estudantes, sobre o significado de
‘produzir conteúdo’. Para muitos, a simples postagem de uma foto em um site
de relacionamento ou a participação em jogos on-line, são percebidas como
‘produção de conhecimento’. Admitimos que esta confusão se deve à falta de
acompanhamento e de orientação dos professores sobre as novas relações
(sociais, políticas, econômicas, culturais) que se estabelecem no contexto da
cibercultura. Ficou, também, evidente que os alunos mais jovens (sexto ano)
procuram vincular seus textos (que versam sobre Petrópolis, o Brasil e religião)
na rede. O fato, no entanto, de constituírem o grupo que menos vai ao
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Laboratório de Informática os coloca em desvantagem. Neste ano já deveriam
estar sendo estimulados a realizarem uma produção com qualidade
acadêmica.
Não identificamos, por parte dos professores, o desenvolvimento de
atividades que estimulem os alunos a postarem textos na Internet e a
compartilharem informações, seja com colegas de turma ou com estudantes de
outras escolas. Destacamos que alguns alunos sugeriram, em suas respostas
ao nosso questionário, o uso das TIC como veículo de interação e a criação de
uma rede virtual que possibilite o intercâmbio de informações e de experiências
entre os alunos.
Aqui podemos dialogar com os resultados de duas pesquisas sobre uma
estratégia didática, dirigida especialmente para a realidade virtual, que tem sido
utilizada com sucesso em situações formais de aprendizagem. Trata-se da
webquest.

Em

uma

tradução

literal

do

inglês,

o

termo

significa:

questionamentos na rede. Segundo Silva e Nunes (2011), a weebquest
constitui uma metodologia de pesquisa a ser conduzida coletivamente com
apoio de interfaces inseridas na rede. Professores e alunos fazem a criação de
um site, utilizando um software que permita a edição de páginas na rede; a
partir daí, usando, por exemplo, a metodologia de projetos de aprendizagem,
desenvolvem seus textos respondendo a perguntas bem definidas. A grande
vantagem desta metodologia é o trabalho participativo / colaborativo que
provoca

grande

interatividade

entre

os

participantes.

Pode

envolver

professores e alunos de algumas disciplinas e ganhar dimensão interdisciplinar.
Vilarinho e Barreto (2004) discutiram uma experiência de uso da webquest
com alunos de curso de graduação e observaram como a construção da
pesquisa na rede pode levar os sujeitos a ultrapassarem a dimensão
instrumental da tecnologia e contribuírem para (re)significar a concepção de
docente na contemporaneidade.
Concluímos, então, que o domínio dos alunos em relação à tecnologia
existe, ou melhor, está disponível para ser articulado à produção de textos
escolares com potencial de serem socializados na grande rede. Os
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professores, no entanto, não aproveitam este potencial e, assim, prejudicam os
estudantes, limitando-os a meros consumidores passivos de informações (a
maior parte delas fúteis). Inferimos que o preparo docente para o uso
pedagógico do Laboratório de Informática é precário e há desconhecimento
das possibilidades didáticas que surgem na rede. Por outro lado, ficou claro
que apesar de todo o cuidado da direção em manter a segurança e a
organização do espaço escolar (aí se incluindo o Laboratório de Informática),
não há uma proposta coletiva, articulada, que estimule a produção textual.
Portanto, não está explícita uma intenção clara de inclusão digital dos alunos.
Permanecer atualizado, não fechar os olhos para as mudanças
tecnológicas e unir as inovações às práticas pedagógicas são exigências da
contemporaneidade, visando a qualidade de ensino. O professor precisa estar
sempre estudando para melhorar o seu papel de mediador e, assim, motivar os
alunos a fazerem o mesmo (LIRA, 2007).
O quarto objetivo específico de nosso estudo era identificar as
modalidades de uso da Internet, com destaque para o blog, como interface
incentivadora da produção textual e expressão de opiniões. Após a coleta de
dados, observamos que os alunos não são estimulados a produzir conteúdo no
contexto da rede. Blogs, fóruns e microblogs, como Twitter, são hoje espaços
virtuais para os internautas compartilharem opiniões e comentários, difundirem
ideias, anunciarem eventos e disponibilizarem textos. O espaço é democrático
e os usuários têm livre arbítrio na escolha de quais sites serão acessados.
Quem mantém um blog ou perfil no Twitter possui a possibilidade de expor o
que pensa, sem ignorar o bom senso.
O que poderia ser um grande aliado para estimular os alunos a
produzirem textos e exporem opiniões, o blog, é deixado de lado, ignorado, por
parte dos professores. A troca de conhecimentos é uma das peculiaridades da
rede, trata-se da interação e da democratização de dados, mas isto pouco se
concretiza na escola, apesar de o Laboratório ser bem montado. A tríade
comunicação, educação e novas tecnologias se traduz em um desafio central
não só para os educadores, mas também para a democracia e a cultura em
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nossa sociedade. Esta tríade engloba como processos maiores que
contextualizam e condicionam a produção, a circulação e o consumo do
conhecimento (OROZCO-GÓMEZ, 2011).
Foi interessante notar que os poucos blogs e perfis no Twitter, assinados
por alunos, abordam questões religiosas e informações sobre Petrópolis ou
Brasil, além de conterem relacionamentos sociais. Nenhum está ligado às
atividades desenvolvidas na escola. Isto nos leva a inferir a existência de um
abismo entre escola e vida pessoal dos alunos.
Assim, em relação a este objetivo, concluímos que os alunos, em sua
maioria, usam as redes sociais, especialmente o Orkut e o MSN; alguns
produzem vídeos para o YouTube, outros possuem perfis no Facebook e
Twitter, mas o blog é desconsiderado pela quase totalidade dos estudantes.
Já existem muitos trabalhos sobre o uso de blogs no processo ensinoaprendizagem e, nesta direção, podemos recorrer a Marinho (2007) que
disponibilizou na Internet um manual direcionado à criação de blogs
educacionais. Isto significa que, de forma muito fácil, o professor aprende (por
conta própria) a instalar esta interface. Para torná-la útil e interessante, deve
envolver os alunos nesta atividade.
Finalizamos esta parte inferindo que a escola ainda tem um longo
caminho a percorrer para tornar o Laboratório de Informática um instrumento
de inclusão digital de alunos e professores. Este caminho começa na
ampliação do número de máquinas disponíveis com manutenção ágil e
permanente, passa pela articulação da escola em torno de uma proposta
integrada com vistas à inclusão digital na direção proposta por Rondelli( 2003),
pela capacitação de qualidade de seus professores, que não se refere apenas
ao uso instrumental da tecnologia, mas envolve fundamentalmente uma
compreensão crítica do fenômeno da cibercultura ( suas vantagens, limitações,
riscos, opressões, etc) e pela formulação de uma concepção dessa cultura
digital, teoricamente sustentável, de ensino-aprendizagem para desembocar no
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aluno, que já apresenta as condições básicas ao seu inter-relacionamento com
as tecnologias digitais.
É importante ressaltar que os alunos têm preocupações com o futuro;
eles falam de ‘aprimoramento do conhecimento’; ‘sucesso no mercado de
trabalho’; e ‘desenvolvimento da inteligência’. Portanto, a escola não pode
abafar tais percepções que são tão válidas na construção da vida acadêmica e
pessoal.
Com esta pesquisa inferimos que os alunos estão na cibercultura, no
mundo digital por meio da TV, do celular, do computador, das redes sociais.
Falta, pois, canalizar esta vivência para a compreensão crítica do mundo que
os cerca.
4.2 POSSIBILIDADES REVELADAS PARA NOVAS PESQUISAS
Consideramos que é muito difícil um pesquisador chegar ao final de seu
trabalho sem ter encontrado no percurso novas questões, merecedoras de
aprofundamento. Entendemos, também, com base em Alves-Mazzotti (2000),
que o conhecimento científico se constrói em processo contínuo e cumulativo,
sendo importante, especialmente no campo educacional, que os pesquisadores
mantenham sempre o diálogo com vistas a integrar os seus achados e
robustecer a teoria. Nesta direção, julgamos procedente concluir esta pesquisa
elencando problemas ou questões que nos chamaram atenção durante a coleta
de dados.
Uma questão que pode ser desvelada refere-se ao fato de a escola estar
inserida em bairro marcado pela violência e conseguir manter suas portas
abertas durante o seu expediente. Isto não é usual; o que permite à escola
adotar esta medida? Como se dá este relacionamento com a comunidade?
Que representações a comunidade tem desta escola e como estas
representações circulam pelos moradores, inclusive por aqueles ligados ao
tráfico, dando força à direção e aos seus professores para deixarem os portões
abertos?

98

Outra questão emergida no processo de pesquisa diz respeito à negativa
dos docentes em dar a entrevista ao pesquisador. Em conversas com outros
pesquisadores (colegas do Curso de Mestrado em Educação) verificamos que
este comportamento é mais usual do que se possa imaginar. Os docentes têm
se esquivado de responder a entrevistas ou a questionários. O que leva os
docentes a fugirem dos pesquisadores? O que eles dizem das pesquisas dos
quais participaram? Como percebem os pesquisadores? Qual o impacto das
pesquisas, nas quais foram protagonistas, sobre a produção da escola?
E os alunos, o que têm a dizer sobre a atuação dos professores no
Laboratório de Informática? O que entendem por inclusão digital e o que dizem
de seus docentes como articuladores desta inclusão?
Imaginamos, também, que seria interessante pesquisar práticas
docentes que já estão usando blogs com conteúdos pedagógicos e como isto é
realizado.
Nesta direção valeria pesquisar na linha da investigação-ação, na qual o
pesquisador atua junto com os sujeitos, com vista à realização de alguma
proposta. Seria interessante uma pesquisa com grupo de professores
interessados em aproveitar pedagogicamente as interfaces da rede. Isto
poderia comportar a parceria com um especialista em informática educativa,
com amplo conhecimento dos recursos da web 2.0.
Por este breve levantamento, percebemos que há uma infinidade de
questões que merecem ser aprofundadas para que se possa subsidiar as
relações contemporâneas entre educação e TIC.
Esperamos que este trabalho, de alguma forma, contribua para o
aprimoramento do uso do Laboratório de Informática na escola com vistas à
inclusão digital de seus educandos.
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APÊNDICE 1

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Programa de Pós-Graduação em Educação
Objetivo: Investigar como se dá o uso do computador e da internet por
educadores e alunos no ambiente escolar de uma unidade da rede pública
de ensino, localizada em área menos favorecida, contribuindo para a
inclusão digital.
Questionário - Alunos

Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

Idade: _________________________
Que tipo de mídia utiliza?
( ) jornal ( ) revista ( ) rádio ( )celular ( ) televisão ( ) computador ( )
Outros _______
Utiliza o laboratório de informática? ( ) Sim ( ) Não
Utiliza o laboratório de informática:
( ) Durante a aula ( ) Nas horas vagas ( ) Em aula e nas horas vagas
É usuário de redes sociais? Qual?
( ) Sim ( ) Não ___________________________________________
Possui blog, Twitter, Orkut e/ou Facebook? Qual (ais)
( ) Sim ( ) Não ___________________________________________
Você produz conteúdo na rede? Qual?
__________________________________________________________
Você usa o computador e a Internet para pesquisa escolar e exercícios?
( ) Sim ( ) Não
Você acha importante o uso do computador escola? Por que?
( ) Sim ( ) Não ____________________________________________
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Quanto tempo fica por dia no computador?
( ) 30 minutos ( ) 1 hora ( ) 2 horas ( ) 3 horas ( ) 4 horas ou mais
Acessa a Internet na:
( ) Escola ( ) Residência ( ) Lan House ( ) Outros
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APÊNDICE 2

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Programa de Pós-Graduação em Educação
Objetivo: Investigar como se dá o uso do computador e da internet por
educadores e alunos no ambiente escolar de uma unidade da rede pública
de ensino, localizada em área menos favorecida, contribuindo para a
inclusão digital.
Questionário - Professores

Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

Idade:
( ) Entre 20 e 30 anos
50 anos

( ) 31 a 40 anos

( ) 41 a 50 anos

( ) Mais de

Formação acadêmica:
( ) Graduação

( ) Pós-graduação ( ) Mestrado

Leciona em quais locais? ( ) Área urbana

( ) Doutorado

( ) Zona Rural

Qual (ais) disciplina (s) leciona?
__________________________________________________
Que recurso utiliza em sala de aula?
( ) Jornal ( ) Revista ( ) Rádio ( ) TV/Vídeo ( ) Computador ( ) Outros
Qual equipamento midiático prefere aplicar em sua (s) disciplina (s)?
_____________________
Possui capacitação tecnológica? Foi feita em qual instituição?
( ) Sim ( ) Não _____________________________________
Com qual frequência que leva seus alunos ao laboratório de informática?
( ) 1 vez por semana ( ) 2 vezes por semana ( ) 3 vezes ou mais por
semana
( ) não utiliza
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Estimula a produção textual virtual e o acesso às redes sociais? Quais
(blogs, Twitter, Facebook, outros)?
( ) Sim

( ) Não _____________________________________

Permitiria observação e estaria pronto para uma entrevista?
( ) Sim ( ) Não

107

APÊNDICE 3

