Revista Eletrônica de Educação de Alagoas
Volume 01. Nº 01. 1º Semestre de 2013

O USO PEDAGÓGICO DE MÍDIAS NA ESCOLA: PRÁTICAS INOVADORAS
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Resumo
O presente estudo tem por objetivo discutir sobre a inserção das novas tecnologias no
ambiente escolar e seu impacto na melhoria da aprendizagem dos alunos. A partir desse
pressuposto, entende-se que a prática docente pode apresentar mudanças na qualidade do
trabalho desenvolvido no ambiente escolar. O uso pedagógico da tecnologia na escola hoje é
compreendido aqui como um mecanismo de transformação da educação como uma pedagogia
inovadora. O professor durante muito tempo vem desenvolvendo uma prática isolada e isso
está afetando a educação em seus índices negativos de evasão e reprovação. Muitos
professores ainda não fazem uso da tecnologia por medo e receio. Essa mudança exige dos
profissionais uma reflexão sobre sua postura frente às tecnologias.
Palavras-Chaves: Mídias; Tecnofobia; Leis de Ranganathan.

Introdução
Atualmente a sociedade cada vez mais depende da tecnologia para se desenvolver
facilitando a vida das pessoas em seu cotidiano. Como a escola também faz parte da
sociedade, ela se torna o mecanismo onde a tecnologia pode ser diferenciada em seus aspectos
reflexivos. No entanto, é a instituição social onde há a maior concentração de resistência ao
uso da inovação tecnológica em sala de aula, pode ser devido à falta de conhecimento de
alguns profissionais ou em muitos casos, medo.
Os modelos de educação vigente ainda estão focados no ensino, em como o professor
deve desenvolver suas aulas e seus conteúdos e não na aprendizagem do aluno. Sendo assim,
a escola precisa refletir sobre seus objetivos para que possa ofertar uma educação com
respaldo da tecnologia, para garantir a aprendizagem significativa do aluno.
A presença das tecnologias na educação requer dos professores, coordenadores e
gestão uma nova postura, uma abertura a integração das mídias no contexto educacional, pois
ela entra na escola como instrumento de auxílio à prática do professor, para melhorar ainda
mais o trabalho junto aos alunos.
Contudo, essa integração ainda encontra barreiras frente ao medo do professor diante
do avanço tecnológico, nem sempre o professor consegue pedir ajuda a alguém e muitas
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vezes, pode considerar uma ofensa um aluno querer “ensinar” a ele, já que isso compete ao
professor. De acordo com Moran (2009), ainda existe um descompasso entre a inovação
tecnológica e o domínio por parte do professor desses instrumentos. O autor acredita que os
professores têm medo de revelar aos alunos suas dificuldades, por isso, qualquer
questionamento em sala de aula sobre a utilização desses recursos pode ser tida como uma
ofensa.
A tecnologia já entrou na sala de aula. O aluno está receptivo a ela, cabe ao professor
aprender como introduzir pedagogicamente esses recursos em sua prática pedagógica, pois a
escola precisa se aproximar do ritmo da sociedade em que o aluno está inserido e para que a
prática do professor seja dinâmica, onde possam ser vivenciadas novas práticas com o uso da
tecnologia em sala de aula, é necessário que ele conheça os benefícios na aprendizagem
proporcionados quando são inseridos nas aulas os recursos tecnológicos.
Autores como DUQUE (2010); MORAN (2009), DEMO (2007), ALMEIDA (2003),
NETO (1999), afirmam e mostram a necessidade de integrar a tecnologia no contexto
educacional para garantir a aprendizagem significativa dos alunos. O estudo se propõe a
discutir sobre as dificuldades encontradas pelo professor em relação ao manuseio e
compreensão da tecnologia como instrumento facilitador da aprendizagem, bem como refletir
sobre os motivos que levam a resistência do professor frente à tecnologia, isto é, a tecnofobia
e construir uma proposta de formação do professor para o uso da tecnologia em sala de aula
baseada na aplicabilidade das cinco leis da biblioteconomia na prática docente, para que o
mesmo faça uso da tecnologia não como um instrumento mecânicos e sim com
intencionalidade pedagógica.

O uso pedagógico das mídias na escola: práticas inovadoras
Ao longo dos anos a mudança em torno da tecnologia tem conseguido uma
profundidade veloz. Tendo em vista que a tecnologia tem mostrado grande importância no
desenvolvimento da sociedade, é necessário que a escola também se insira nessa revolução
tecnológica, pois os alunos já fazem parte de uma geração totalmente integrada ao mundo das
mídias, daí a mudança na prática do professor para que possa ofertar ao aluno uma educação
apropriada para o uso consciente e reflexivo das tecnologias. O trabalho com a tecnologia
exige do professor uma nova forma de educar, pois a revolução da tecnologia acontece
independente de estar ou não em um planejamento da escola, pois os alunos que já convivem
com essa tecnologia inovadora em seu cotidiano já sentem a necessidade de que escola
desenvolva seu trabalho partindo dela.
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Assmann (2005), afirma que,
“As novas tecnologias da informação e da comunicação já não são meros
instrumentos no sentido técnico tradicional, mas feixes de propriedades
ativas. É algo tecnologicamente novo e diferente. As tecnologias tradicionais
serviam como instrumentos para aumentar o alcance dos sentidos (braço,
visão, movimento, etc.). As novas tecnologias ampliam o potencial cognitivo
do ser humano (seu cérebro/mente) e possibilitam mixagens cognitivas
complexas e cooperativas.” (ASSMANN, 2005, p.18).

Com isso, é necessário que seja ampliado a visão que o professor tem sobre o uso das
novas tecnologias em sala de aula. Não basta para eles apenas utilizar mecanicamente as
ferramentas tecnológicas, mas também, saber para que deve usar, como usar e que impacto
terá na aprendizagem do aluno.
Hoje quando um aluno tem dúvida ele não pergunta mais ao professor, pergunta ao
Google, a inteligência virtual, isso demonstra que estamos vivendo em uma nova era e a
escola precisa fazer parte, oferecendo a essa nova geração inclusão digital através de
atividades que a leve a ser produtor e divulgador do conhecimento. Para que essa inclusão
seja efetivada é preciso romper com estruturas arcaicas que impossibilitam o professor a
vislumbrar as possibilidades de inovação da sua prática, superando o receio das tecnologias
digitais.
A tecnologia se apresenta com o objetivo de inovar a prática docente, atribuir
significado a essa prática e garantir a expansão da aula real em um momento virtual,
unificando o presencial e o ensino a distância, deixando as tarefas de casa mais criativas e
agradáveis de serem feitas.

Os desafios ao professor para o uso pedagógico da tecnologia
A maioria dos professores que estão nas escolas públicas faz parte de uma geração que
tinha “medo” de apertar botões senão quebrava os aparelhos eletrônicos. No entanto, isso não
significa que não possam superar essa formação cultural que tiveram e abrir espaço para a
aprendizagem do novo.
A introdução à educação digital deve ser um processo de apresentação de um mundo
que ele já conhece, mas se sente intimidado diante da inovação que se mostra no meio social.
Quando chegou a escola o DVD e a TV, uma das maiores dificuldades apresentadas pelos
professores foi o manuseio técnico desses instrumentos, muitos precisavam que outras
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pessoas da escola fossem orientá-los para que pudessem trabalhar com vídeos em suas aulas.
Com a introdução do retroprojetor, ainda era o manuseio sua maior dificuldade.
Com a chegada do computador na escola, o medo era “quebrar” um objeto tão caro
como aquele, mas com a chegada da internet na escola, ele não sabia apenas manusear o
equipamento, mas como usar pedagogicamente aquele “espaço” que tudo tinha, em suas aulas
através do conteúdo curricular.
Com essas inquietações muitos tentaram procurar aprender. Ao ouvir seus alunos
comentando em sala de aula sobre orkut, msn, ele não sabia que inúmeras possibilidades
aquela conversa poderia fomentar, gerando por sua vez aprendizagem significativa já que
fazia parte do mundo dos alunos e eles falavam dele com entusiasmo e empolgação.
Sendo assim, o aprendizado do professor sobre o uso das tecnologias na escola precisa
contemplar questões técnicas, onde mostra como manusear os recursos tecnológicos já que
ainda é a dificuldade primária da maioria, pois assim, ele compreenderá que não é tão “fácil”
quebrar o instrumento, e contemplar reflexões de como utilizar essa tecnologia
pedagogicamente em sala de aula, já que, “aprender é planejar; desenvolver ações; receber,
selecionar e enviar informações; estabelecer conexões; refletir sobre o processo em
desenvolvimento com os pares;” (ALMEIDA, 2003, p. 335).
A mudança de postura e a reconstrução da prática introduzindo a tecnologia de forma
pedagógica no plano de aula não acontecem de imediato. Não é uma formação ou palestra que
fará a mudança acontecer. O professor precisa perceber se ele acha necessário que essa
tecnologia faça parte da sua prática docente, ele precisa ver concretamente e aí pode ser via
oficinas pedagógicas ou visitação em escolas que já trabalham com essa metodologia, o
impacto que o ensino mediado elas tecnologias faz na aprendizagem do aluno. Essa reflexão
precisa ser discutida com outros colegas de trabalho para que todos, aos poucos, possam
começar a compreender a necessidade da utilização desses recursos midiáticos nas aulas,
assim, ele estará construindo um caminho para o entendimento sobre a intencionalidade
pedagógica da integração das mídias à escola.
O professor precisa adquirir conhecimentos técnicos e científicos sobre como
desenvolver uma prática pedagógica inovadora e que contemple o desenvolvimento de
competências úteis a formação completa do cidadão. Ele precisa conhecer melhor como o
aluno utiliza a tecnologia em seu cotidiano e a partir daí buscar usá-la pedagogicamente na
sala de aula. São as concepções que o professor tem sobre o que é ensinar que direcionam sua
prática, como cabe a ele articular as mudanças sociais, bem como tecnológicas no espaço de
sala de aula.
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Quando ele compreende que a tecnologia é uma parceira no desenvolvimento de novas
potencialidades, seu trabalho se firma em apresentar aos alunos os efeitos que essa tecnologia
podem causar nos indivíduos. Utilizar as mídias na escola com o objetivo de criar ambientes
de aprendizagens gera a compreensão sobre porque essa exigência em utilizá-las no contexto
educacional.
Não basta exigir que o professor apenas faça uso da tecnologia em sua prática
pedagógica se a escola não está totalmente inserida nesse ambiente virtual.
Nas conversas informais com professores quando questionados sobre os motivos pelos
quais eles não fazem uso da tecnologia em sala de aula, muitos afirmam que é por falta de um
técnico para dar suporte, acentuam também à questão de terem uma formação precária, receio
em aprender a manusear o computador, pois sentem medo de “danificar ou quebrar” o
equipamento, desconhecem possibilidades pedagógicas que integrem essas tecnologias, bem
como o medo de que a “máquina” seja mais criativa que ele.
Apesar de ser um termo recente e ainda não foi enquadrado na categoria das fobias
estudadas porque ainda não desencadeia um medo irracional no indivíduo apenas ao se
aproximar o aparelho, surgido a partir da necessidade de um mundo moderno onde a
tecnologia da comunicação e da informação já se tornou requisito essencial para o
desenvolvimento de práticas inovadoras, a tecnofobia veio traduzir as dificuldades e limites
que as pessoas sentem diante da tecnologia, muitas chegam a sentir desconforto e aversão aos
equipamentos.
O termo está sendo utilizado para “designar indivíduos que demonstram resistência em
diversos níveis de adoção e utilização de novos aparelhos e equipamentos em geral.” (NETO,
1999).
A tecnofobia por ser um tema recente, existe poucas contribuições na literatura
científica brasileira sobre o assunto. Sendo assim, existe muito a ser pesquisado, em especial,
voltado para a educação onde está focalizada uma gama de professores que não conseguem
utilizá-la na escola, buscando elevar os índices de aprendizagem.
“Neste caso, o computador assume uma posição de destaque a ponto de ser
considerado o pior dos equipamentos.” (NETO, 1999). O medo de quebrar o equipamento os
afasta cada vez mais dessa tecnologia.
Muitas pessoas que apresentam medo pela tecnologia sentem ansiedade diante dela,
bem como se sentem inferior diante do grupo por não conseguir desenvolver uma tarefa que
todos já fazem e consideram simples. Claro que esses sintomas citados por alguns professores
causam sofrimento por gerar também um sentimento de não ser capaz de realizar tal tarefa
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que “até” um aluno consegue fazer. Muitas vezes o aluno não se torna um parceiro do
professor, mas uma pessoa intimidadora e que vai levá-lo a humilhações diante da turma,
pensa alguns.
Essa dificuldade de se integrar às novas tecnologias, baseado em uma mudança
comportamental advindo de uma formação cultural de receio a tecnologia, pode ser um dos
motivos que levam os professores a não utilizarem a tecnologia pedagogicamente em sala de
aula. Na maioria das vezes o professor entende que passar um filme para os alunos já é
trabalhar com as novas tecnologias. Primeiro que TV e vídeo são tecnologias, mas não são
“novas” e segundo que apenas usar o equipamento como instrumento de apoio não faz a
integração na educação, é preciso ir mais além, é preciso abrir espaço para que o aluno possa
interagir com ela, criar, construir, fazer parte do processo.
A tecnofobia também pode estar causando a ausência do professor nos programas de
inserção da escola no mundo digital. O MEC envia os laboratórios, prepara os cursos de
formação de professor para o uso da tecnologia e mesmo assim não consegue atingir um
número considerado satisfatório de professores participantes mediante a resistência dos
mesmos em aprender a manusear um computador. Como informatizar a escola se o meio para
isso acontecer é o professor e o mesmo não consegue se aproximar para ser informatizado?
Quando o professor quer aprender, mesmo sem ter conhecimento e domínio da
tecnologia, sua inquietude o lança a frente em busca da superação, aprendendo desde o
manuseio técnico do instrumento, que é um dos primeiros empecilhos, até o uso pedagógico
do mesmo em suas aulas. Muitas vezes a resistência parte do medo e da vergonha de admitir
para o outro que não sabe e pedir ajuda ainda é uma das maiores barreiras.
O professor precisa ter a convicção que a tecnologia deve ser empregada como
instrumento de melhoria da aprendizagem, ela deve contribuir para desenvolver o sujeito e o
currículo, inserindo o aluno no mundo virtual sem abolir o currículo e toda a organização da
escola. A tecnologia não irá superar o currículo e não é essa sua intenção, ela se apresenta
como inovação, onde o professor fará melhor aquilo que ele já faz bem.
Sendo a escola o espaço onde a possibilidade de inclusão digital é maior porque ela
abrange grande parte da sociedade, ela se torna um grande celeiro propício à integração digital
de alunos e professores no ambiente virtual. A questão não é a informatização da educação,
mas incluir o professor em um espaço de onde aluno já é parte integrante e ativa.
Não basta a escola adquirir recursos tecnológicos e montar seus laboratórios de
informática, porque só isso não garante a inclusão digital do sujeito. A escola como espaço de
comunicação tem na tecnologia o meio para essa comunicação ser difundida, ela possibilita a
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interação com outros mundos, outros pensamentos, outros pontos de vista, sendo assim, ela
não pode mais ignorar a presença das mídias no planejamento educacional.

Ambientes virtuais no processo de aprendizagem
A aprendizagem já é percebida como a interação entre os conhecimentos que o aluno
já tem e os novos e essa interação propiciará a construção de outros conhecimentos, por isso,
a participação do aluno em sala de aula durante as atividades apresenta um número maior de
frequência quando existe alguma proposta de interação entre o conteúdo e algum ambiente
multimídia que leve o aluno a autoria, pois um ambiente virtual que o estimule a construir seu
conhecimento tem uma contribuição bem maior no processo de aprendizagem.
A pedagogia de projetos é uma oportunidade que a escola encontra para introduzir
tecnologia na escola. Esses projetos precisam de tempos maiores que os projetos escolares,
precisam ser mais dinâmicos, criativos e que leve o aluno a perfazer o trajeto da autoria, para
não se tornar um mero repetidor de conhecimentos já elaborados. Os projetos precisam
conduzir os alunos para coisas que eles precisam saber, proporcionando um ambiente
virtualmente interativo para que ele possa sentir-se estimulado a participar e criar. Os projetos
atuais apenas se preocupam em transmitir conteúdos disciplinares, transferir conhecimentos,
mas isso não basta para o aluno que está nas salas de aula.
É preciso definir que competências serão necessárias desenvolver e o que eles
precisam saber para ingressar no mercado de trabalho e no meio social. Já que “competência é
a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, sejam eles saberes ou
informações, para resolver situações que lhe sejam solicitadas. Essas competências são de
escolha da sociedade, baseada em um conhecimento amplo e atualizado das práticas sociais”
(Perrenoud, 1999).
As competências serão melhores desenvolvidas se o aluno for estimulado a resolver
problemas que os desafiem a buscar o conhecimento para resolvê-los, uma realidade
problematizada na escola estimula a busca pelo saber, pois ele utilizará esse conhecimento em
situações reais do cotidiano.
Quando o professor percebe que os alunos estão mais motivados em aprender quando
ele faz uso das tecnologias em suas aulas, ele começa a compreender que sua prática ganha
mais importância quando possibilita a conquista da autonomia, daí seu papel ultrapassa os
limites de mero reprodutor de conhecimentos para produtor do saber. É necessário que no
Projeto Político Pedagógico da escola esteja expresso a informática como recurso
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fundamental no desenvolvimento dos projetos educacionais, assim, a escola estará
construindo seus objetivos pautados na inclusão da tecnologia em sala de aula.
O MEC apresenta um programa Proinfo Integrado, onde o aluno recebe uma formação
digital e pode auxiliar o professor a introduzir as TICs na sala de aula. Neste programa, o
aluno da rede pública recebe formação sobre as TICs. A ideia inicial do programa é que o
aluno se torne parceiro do professor na integração das tecnologias na escola. O Ministério
também tem projetos de formação do professor nos uso das mídias, é necessário que busque o
caminho para conduzir seu trabalho de forma que também o agrade, só assim poderá ter uma
prática comprometida com a aprendizagem e a inclusão.

Considerações Finais
Não podemos pensar que apenas introduzir a tecnologia na escola será a solução para
problemas de aprendizagem, de evasão ou de repetência. O que é importante frisar é que a
educação precisa de mais uma estratégia para aplicar na busca pela melhoria da educação e
essa qualidade perpassa pela visão de integrar o aluno ao contexto social em que ele vive.
Percebemos que não dá mais para o professor não fazer uso das tecnologias em sala
de aula, porque essa realidade já está presente na vida do aluno, como também na vida do
professor.
A escola precisa traçar projetos que deem espaço para o uso da tecnologia, mas que
esse espaço não sirva apenas para o manuseio técnico dos instrumentos, mas que ele seja
introduzido pedagogicamente para atingir o objetivo de construir conhecimento e promover
uma aprendizagem significativa e eficaz.
É fato que muitos professores sofrem por sentirem medo de usar essa tecnologia.
Medos construídos durante muito tempo e que fazem parte de formações escolares e
acadêmicas sem estrutura para introduzir a temática tecnologia na educação.
Sendo assim, detectado essa dificuldade nos professores, faz-se necessário que ela seja
resolvida através de várias estratégias que podem ser empregadas na formação desses
educadores para superação desse medo.
Uma das propostas é que essas formações tenham como base norteadora a
aplicabilidade das cinco Leis da Biblioteconomia para o respeito ao ritmo de aprendizagem do
professor, oportunizando-o a aprender sem intimidações, para que, ao experimentar o uso da
tecnologia de forma prazerosa, possa compreender como o aluno se sentiria tendo uma aula
acompanhada pelos recursos e se sinta motivado a trabalhar com as tecnologias de forma
pedagógica em sala de aula.

127

Referências
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Educação à distância na Internet: abordagens e
contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. In: Educação e Pesquisa, São Paulo, v.
29, n. 2, p. 327-340, jul./ dez. 2003.

ASSMANN, Hugo (Org.). Redes digitais e metamorfose do aprender. Petrópolis: Vozes,
2005.

DEMO, Pedro. Alfabetizações: desafios da nova mídia. Ensaio: aval. pol.públ.Educ.,Rio de
Janeiro, v.15, p.543-564, out./dez.2007.

DIZARD, W. P. A nova mídia: a comunicação de massa na área da informação. 2ª edição.
Ed. Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1998.

DUQUE, Andréa Paula Osório. Roteirização de conteúdos informacionais para cursos a
distância: um estudos à luz da Ciência da Informação. 2010. Tese (Doutorado em Ciência da
Informação) – UFF/IACS/IBICT, Niterói, RJ. Orientador: Rosali Fernadez de Souza.

DUQUE, Andréa Paula Osório. Modelagem de cursos à distância via Internet, à luz da
Ciência da Informação. 2001. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) UFRJ/ECO-MCT/IBICT, Rio de Janeiro. Orientador: Maria de Nazaré Freitas Pereira.

FIGUEIREDO, Nice Menezes de. A modernidade das cinco leis de Ranganathan. Ciência da
Informação, Brasília - DF, 21 (3): 186-191 set./dez. 1992.
MORAN A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá (4ª Ed, Papirus, 2009,
p. 101-111).

MORAN, José Manoel. Mudar a forma de ensinar e de aprender com tecnologias:
transformar as aulas em pesquisa e comunicação presencial-virtual. Disponível em:<
http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm.> Acesso em: 21 set. 2010.

NETO, Alípio Ramos Veiga. Atitudes de consumidores frente a novas tecnologias
(tecnofobia). Dissertação de Mestrado, Campinas, SP, Brasil. PUC-Campinas, 1999.

128

PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repesando a escola na era da informática.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul, 1999.

SOUSA, Samira; VEIGA-NETO, A.R. Adoção de Novas Tecnologias por Professores e
Alunos e suas Interferências nas Estratégias da Instituição. In: XII Encontro de Iniciação à
Pesquisa da Unifor, 2006. Fortaleza. Anais do mundo Unifor 2006. Fortaleza: Unifor, 2006.
v.1 p. 1-2.

SOUSA, Samira; VEIGA-NETO, A.R. Dificuldades e Atitudes Frente à Adoção de Novas
Tecnologias por Professores Alunos e suas Interferências nas Estratégias da Instituição. In:
XII Encontro de Iniciação à Pesquisa da Unifor, 2006. Fortaleza. Resumos do XII Encontro
de Iniciação à Pesquisa da Unifor. Fortaleza: Unifor, 2006. V.1 p. 272-272.

SILVA, Alexandre Campos. Internet para Educadores. 1ª ed. PROEM: São Paulo, 2001.

SILVA, Alexandre Campos. Sintonia MEC: pergunte ao aluno. In: Revista TV Escola.
Maio/junho 2010. P, 24.

VALENTE, José Armando (org.). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas,
SP: UNICAMP/NIED, 1999.

