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RESUMO

Neste trabalho estudamos mudanças e influências dos usos da tecnologia na formação de profissionais de
comunicação social, tendo em vista novas teorias e a as competências da literacia informacional. O
objetivo deste trabalho é identificar o uso que os alunos de jornalismo da Universidade Tiradentes fazem
da internet e a contribuição das competências e habilidades oriundas dos estudos sobre literacia e a
formação acadêmica e profissional. O resultado demonstra que os alunos acessam muito a internet,
justificam este acesso para a sua formação, no entanto ainda não tem desenvolvido competências de
literacia, necessárias para aprofundar sua formação profissional e acadêmica, assim como sua condição de
infoincluido na sociedade do conhecimento que é um trunfo, e quem o possui, possui o poder.

PALAVRAS-CHAVE: Internet, Formação acadêmica, Literacia, Jornalismo.

ABSTRACT

We study changes and influences of the uses of technology in the training of media, towards new theories
and skills of information literacy. The objective of this work is to identify the use that students of
journalism at the University Tiradentes make the internet and the contribution of skills and abilities derived
from studies on literacy and academic and professional training. The result shows that students access the
internet a lot, justify this access to their training, but has not developed literacy skills necessary to further
their professional and academic training, as well as its condition infoincluded in the knowledge society is a
asset, and who owns, possesses the power.
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1 Introdução
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Depois da televisão, a internet se mostra como a mídia mais proeminente. Ela é aparentemente
democrática e gera em seus usuários a tão desejada sensação de liberdade. Este trabalho pretende
compreender o uso da internet e a litetarcia informacional como contributo para a formação acadêmica
dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Tiradentes. Levará rm consideração o melhoramento
das habilidades em pesquisa, leitura, escrita e identificação de informações necessárias em especial para
uma frutífera carreira profissional situada na constante aprendizagem defendida nos relatórios da UNESCO
por Delors (2004).

A internet disponibiliza muitos recursos, mas esses nem sempre são utilizados em sua totalidade, isso se
deve além de outros fatores a um baixo nível de competências da informação. Este trabalho se apresenta
como um desafio e se propõe a discutir tais usos em relação ao crescimento da rede como ferramenta de
apoio educacional e as competências da literacia. É possível afirmar que estamos sob uma realidade pouco
explorada, conceituada e conhecida.

Este artigo tem como objetivo fomentar as discussões a cerca do letramento informacional como
contributo para a formação acadêmica, também fazer uma análise crítica sobre o uso superficial que os
alunos em estudo fazem da internet. Para isso foram utilizadas técnicas de coletas no modelo qualitativo
através de um questionário aplicado via Google Docs, posteriormente análise das falas cedidas em grupos
focais e estudo sobre a literacia ou letramento informacional através de instituições especializadas como a
Associação Americana de Bibliotecas (ALA).

2 Literacia Informacional na educação

Uma das necessidades diárias em um mundo contemporâneo é o uso dos meios, e para atender as
necessidades do dia a dia tendo em vista a grande quantidade de informação disponível, a literacia ganha
destaque. Para falar dela é preciso entendê-la. O que significa dominar a leitura na sociedade da
informação

“A educação de qualidade privilegia o aprender a aprender... Neste contexto, a
mudança somente se faz a partir de amplo questionamento a respeito das políticas
educacionais, direcionando as discussões para os parâmetros de qualidade
educacional almejados, o aprendizado e a inclusão da informação em todos os
processos educacionais, no estabelecimento de uma cultura da informação.”
(DUDIZIAK. 2003, s/p)

A competência informacional está intimamente ligada à capacidade de leitura. Envolve a vida cotidiana.
Envolve também o reconhecimento da necessidade de informação e sua busca para tomar decisões bem
embasadas. Também está ligada à capacidade de leitura a habilidade de ler e usar informação no
dia-a-dia. Ela envolve o reconhecimento da necessidade de informação e sua busca para tomar decisões
bem embasadas.

No Brasil pouco se tem e se sabe sobre a literacia. Ela consiste em um conjunto de competências que vão
se aperfeiçoando ao longo do tempo e através da experiência adquirida em pesquisa, daquilo que é
selecionado para observação e as conclusões que se tira das informações buscadas. Existem as
subdivisões que determinam o campo da literacia, como a científica, tecnológica e a informacional que
estudamos nesse trabalho. Seja pesquisando melhor, verificando maior quantidade de sites, procurando
em diretórios específicos, verificando fontes, comparando conteúdos para comprovação da veracidade das
informações; uma série de ações que contribuem significativamente para um processo de melhoramento
na concepção do conhecimento.

A competência informacional pode ser entendida por aprendizagem e capacitação de pessoas para que
consigam aplicar habilidades informacionais de uso da informação ao longo da vida. Para Dudziak (2003) a
competência informacional tem por objetivo formar pessoas que:
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Saibam determinar a natureza e a extensão de sua necessidade de informação
como suporte a um processo inteligente de decisão; Conheçam o mundo da
informação e sejam capazes de identificar e manusear fontes de informação de
forma efetiva e eficaz; Avaliem criticamente a informação, objetividade,
pertinência, lógica, ética, incorporando as informações selecionadas ao seu
próprio sistema de valores e conhecimentos; Usem e comuniquem a informação,
gerando novas informações e criando novas necessidades informacionais.
DUDZIAK(2003, s/p).

Sendo assim, obtemos características para um perfil de um aluno que possui um maior nível de literacia. E
a internet se constitui como um amplo espaço de fomento a aprendizagem e o aluno como futuro formador
de opinião pode e deve contribuir com as redes de colaboração. Ao analisar as diretrizes do curso de
jornalismo percebe-se que as competências do letramento convergem para as competências das diretrizes
em verossimilhanças.

“Conhecer, a história, a cultura e a realidade social, econômica e política
brasileira. Identificar e reconhecer a relevância e o interesse público entre os
temas da atualidade. Distinguir entre o verdadeiro e o falso a partir de um
sistema de referências éticas e profissionais. Pesquisar, selecionar e analisar
informações em qualquer campo de conhecimento específico; Saber utilizar as
tecnologias de informação e comunicação.” (DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS PARA O CURSO DE JORNALISMO, 2009. Pg.17)

Para (DUDZIAK, 2003) existem diferentes concepções da literacia informacional, ela cita três:

· Concepção ou nível da informação: ênfase na tecnologia da informação. Prioriza o ponto de
vista dos sistemas, tem como foco o acesso à informação.

· Concepção ou nível do conhecimento: ênfase nos processos cognitivos. Relaciona a
competência em informação aos processos de busca da informação para construção de
conhecimento e isso envolve o uso a interpretação e busca de significados.

· Concepção ou nível da inteligência: ênfase no aprendizado ao longo da vida. Isso vai além do
uso de tecnologias e mudança nos processos de aquisição de conhecimento e habilidades, e leva
em consideração a participação de outros sujeitos no processo de aprendizagem.

Essa tríade está intrinsecamente ligada, tendo em vista que não se pode mais pensar em educação sem as
tecnologias, bem como as novas formas de aprender no que se refere a cognição que determinam sim o
nível de inteligências e o uso que se faz das informações que regem o mundo contemporâneo.

3. Usos da internet e letramento dos alunos de jornalismo da UNIT, uma proposta de análise

Para se aproximar de resultados que definem o uso da internet para a formação acadêmica e o nível de
letramento por alunos de jornalismo da Universidade Tiradentes foi necessário numa primeira etapa,
aplicar um questionário com 18 questões pelo Google Docs; onde 80 alunos concordaram em colaborar
com a pesquisa; sendo que 68% responderam ao questionário. Para a segunda etapa, foram construídos
dois grupos focais 6 alunos do primeiro período e outro com 6 alunos do último período.

No universo dos entrevistados deste trabalho, o gênero feminino é majoritário com 119 mulheres o que
representa aproximadamente 66% do total de alunos matriculados no curso em 2013/1, período em que
foi feito esta pesquisa. Verifica-se que cerca de 40% dos respondentes declaram acessar internet em casa,
sendo que esse número leva à possibilidade de um uso mais intensivo por parte do estudante
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universitário. Os dados também apontam o acesso a internet na casa de amigos e através das redes wifi
disponibilizadas dentro da UNIT. Apenas um dos estudantes acessa através de lan house.

Com relação ao crescimento de acesso à internet, dados do IBGE, publicados na Folha de São Paulo em
13/05/2013, atestam esta realidade em todo o país, 46,5 % acessam a internet e 69,1% possuem
telefone móvel celular. Segundo esta mesma pesquisa em 2011, os jovens acessam mais a internet, com
percentuais nos grupos com idade de 15 a 17 anos (74,1%) e de 18 ou 19 anos (71,8%) e entre as
pessoas de 10 anos ou mais de idade (54,2%). O levantamento também aponta que a inserção digital esta
diretamente relacionada ao maior número de anos de estudo, tornando a escolaridade fundamental neste
processo. Lembrando que os estudantes da UNIT têm em seu currículo, disciplinas que fomentam o uso da
rede, ou seja, todos precisam estar aptos para acessá-la ou não conseguirão obter êxito nas provas e na
formação.

Levantando assim a discussão sobre nova geração da informação e a potencialidade da rede em educar e
promover o desenvolvimento de competências para o conhecimento que, neste caso, depende muito de
quem informa, de quem é informado e de como essa informação é decodificada e compreendida, além do
acesso a essa tecnologia. Segundo dados do Pró-livro, com base na população brasileira com 5 anos ou
mais 2011 (178 milhões) a frequência de acesso à internet não é uma realidade para todos, 54% da
população não acessa a internet. Apenas 18% acessa todos os dias, algumas vezes na semana 15%, uma
vez por semana 6%, raramente ou de vez em quando 7%. (Pró-livro, 2011). Dos alunos colaboradores
desta pesquisa, 49% afirmam acessar a internet várias vezes por dia e todos acessam mais de 3 vezes por
semana.

Outro suporte de acesso apontado foi computador portátil, com 31%, o computador pessoal 30% e em
smartphone ou telefone móvel com 28%, um número que condiz com o acesso mundial através dos
mesmos meios. Segundo dados do resultado do suplemento “Acesso à internet e Posse de Telefone Móvel
Celular para Uso Pessoal” da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2011), entre 2005 e
2011, o número de jovens que utilizaram a internet aumentou 143,8% e os que tinham telefone móvel
celular para uso pessoal cresceu 107,2%.

O crescimento do uso das tecnologias móveis, como smartphone, retrata não só uma melhora econômica,
mas acessibilidade a produtos que potencializam o uso da internet e a mobilidade informacional e
comunicacional. Como também promove uma discussão em torno da vida digital, onde as pessoas
permanecem online por mais tempo e por vezes troca as relações pessoais, por interfaces na rede. Em
Sergipe, 59,1% dos estudantes de 10 anos ou mais de idade possuíam telefone móvel celular para uso
pessoal e acesso a internet no período de referência dos últimos 3 meses (PNAD, 2011).

Em termos de maior porcentagem ao indicar o que era procurado na internet e o grau de prioridade de 1 a
5, sendo 1 para maior e 5 para menor, 58% dos alunos respondentes deram prioridade 5 para
conhecimento acadêmico. Para diversão e entretenimento 29% deram prioridade 5. No quesito
relacionamento, 38% dos alunos deram 3 como nota. Para artigos, teses e dissertações 35% deram nota 5
e em catálogos de Sítios somente 9% escolheram o número 5 em prioridade.

Ao serem perguntados sobre: porque utiliza a internet Tivemos as seguintes repostas:

Tabela 2: Porque utilizar a internet

1 Ficar informado
2 Se comunicar
3 Pesquisar
4 Entretenimento
5 Estudar
6 Trabalhar
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7 Comprar

Fonte: Elaboração própria.

Sobre as contribuições da internet para sua formação, todos os entrevistados acreditam que a internet
contribui para o conhecimento acadêmico. Paradoxalmente, em relação ao uso da internet para relatar,
experiência apenas 11% deram nota 5. Isso permite a identificação de uma lacuna na comunicação via
internet no que diz respeito a comunicação e a ciência. As experiências nem sempre precisam ser
pessoais, elas podem ser científicas e auxiliar outros pesquisadores na busca por informação.

As pesquisas empíricas constituem ainda como um dos métodos mais seguros para um resultado próximo
ao real. E a troca de experiências pode ampliar a qualidade dos resultados nas buscas. Logo, se entende
que há uma brecha na qualidade da literacia educacional desses indivíduos tendo em vista que a literacia
como citado no capitulo anterior, é o poder de compreender o que lhe é exposto e de contribuir com esse
conhecimento.

O uso ou não de recursos que permitem essa troca se constitui como uma variável para a
compreensão dos processos de atualização e desenvolvimento de competências no grupo de
jornalismo. No quesito leitura os 49% dos alunos deram nota 5 em prioridade para a leitura. Ou
seja, menos da metade afirma ter a leitura como prioridade, embora o curso de jornalismo
tenha como base a leitura e posteriormente a escrita. Permite assim apontar algumas
hipóteses: eles ainda não utilizam a rede (internet) como biblioteca digital, com livros digitais
grátis ou com custos bem mais baixos que os impressos, ou ainda não possuem total interesse
pela leitura, um comportamento peculiar ao povo onde somente 50% da população tem o
hábito de ler, segundo pesquisa feita entre 2007 e 2011 pelo instituto Pró-livro.

Em relação aos objetivos de uso da internet, Para se atualizar 74% deram nota 5 para o indicativo
atualização e para uso de Vídeo, filme e música, 53% deram nota 5. Quando perguntados sobre como
consideram o manuseio pessoal em relação ao uso da internet para fins acadêmicos, 35% afirmam não
sentir dificuldades na utilização da rede, 54% disseram possuir conhecimento intermediário e 9% se
declararam especialistas.

É possível que este comportamento esteja ligado ao desenvolvimento das capacidades, já que a maioria
declara manusear com habilidade os recursos. Segundo indicadores de desempenho defendidos pela (ALA
2000), o aluno alfabetizado acessa informações e as define, articula a necessidade de informação, confere
com instrutores e participa nas discussões em aula, em pares grupos de trabalho e debates eletrônicos
para identificar um tema de pesquisa, ou outras informações que precisa, explora fontes de informação
geral para aumentar a familiaridade com a discussão e Identifica o valor e as diferenças de potenciais
recursos numa variedade de formatos multimídia, banco de dados, website, conjunto (por exemplo, dados,
áudio/visual, livro). Esse aluno considera a possibilidade de aquisição de uma nova língua ou habilidade
(por exemplo, estrangeira ou à base de disciplina), a fim de reunir informações necessárias para
compreender textos mais complexos. Pré-requisitos também nas Diretrizes Curriculares do curso de
jornalismo no Brasil.

Para buscas e pesquisas, o Google aparece como o guia de busca preferido, 71% disseram que ele é uma
das redes sociais que auxilia muito na formação acadêmica. Quanto à publicação de vídeos 95% afirmam
assistir a vídeos na internet, desses 53% já publicaram vídeo na internet. Dos que publicaram somente
12% foi acima de 10 vídeos.

As principais motivações que levam os estudantes a usar a internet são: atualizar, obter informações
(pesquisar), manter-se atualizado (notícias), comunicar-se (e-mail, redes sociais, blogs) e profissional
(trabalho). Os alunos afirmaram que usam a internet “para aproximar do que parece distante,” “uso
porque está conectado é importante,” e apenas um priorizou a internet como “uma ferramenta
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indispensável principalmente para o uso acadêmico.”

Através das declarações e repostas é possível dizer que pouco se sabe sobre competências e habilidades
no uso da internet, a mesma não é vista em potencial como fomentadora do conhecimento tendo em vista
a falta de prioridade dada como contributo na formação. Com o desenvolvimento da sociedade do
conhecimento em que se multiplicam a possibilidades de acesso a dados e a fatos, a educação dever
permitir que todos possam recolher, selecionar, ordenar, gerir e utilizar as mesmas informações”
(DELORS, 2004, p. 20-21).

É possível que com tantas possibilidades haja uma poluição do que realmente é funcional na internet e
serve para os 4 a 5 anos que o aluno passa na universidade. No entanto, o que pode ser agravante é a
superficialidade como a internet é tratada pelos mesmos, sendo que a rede é tida por muitos em grau e
prioridades como área de lazer e entretenimento.

2.1 A percepção dos alunos nos grupos focais

A possibilidade de identificar as preferências, as formas de usos, relações e contributos da internet para a
formação acadêmica e nível de literancia dos alunos do curso de jornalismo, nos possibilita compreender
como estes elementos fazem parte do acesso da esfera da informação, sites, blogs, redes sociais e outros
que os estudantes têm de conhecer e produzir, usando todas as ferramentas necessárias e disponíveis.
Bem como, a compreensão da importância do desenvolvimento de competências informacionais para o
acesso e uso cientifico da internet na formação acadêmica. No intuito de guardar a identidade dos
entrevistados, serão usados os números de 1 a 6 para transcrever as falas.

As competências da literacia informacional podem potencializar o uso da internet para a formação
acadêmica e profissional, porque o aluno que possui um bom nível de competência informacional acessa a
informação de forma eficiente e efetiva; avalia a informação de forma crítica e competente; usa a
informação com precisão e criatividade. (DUDZIAK,2003).

Sobre a importância da internet para a formação pessoal e acadêmica os alunos do primeiro período
afirmam que:

Aluno 1: “É, eu não uso a internet para área profissional, acho que só vou usar
mesmo depois que me formar”.

Aluno 6: “A internet é mais pras redes sociais, pesquisas, essas coisas”.

Os alunos do 1º período disseram que ainda não compreendem a importância da literacia para a formação
profissional, nem vislumbram possibilidades de usá-la para progressão no trabalho pós-universidade.
Demonstraram pouca experiência e segurança no que pensavam sobre o tema.

Para os alunos do 8º afiram que a internet serve de vitrine, para currículos e contribui para aumentar o
conhecimento sobre a área de trabalho e entre profissionais da mesma área, pesquisas para pauta e
proximidade com entrevistados e contatos com os mesmos. Além da instantaneidade que auxilia na
postagem e recepção efêmera da informação.

Aluno 1: “Eu, uso muito as redes sociais para fortalecer a visão que as pessoas
têm de mim. Procuro profissionais da área, mantenho contato, mando material
que eu produzo”.

Aluno 3: “Na internet eu procuro contatos, pessoas que são da área,
entrevistados para as pautas”.

No que diz respeito ao uso da rede social Facebook, escolhida no questionário como a que mais contribui
para a formação acadêmica, os alunos do 1º período acreditam que contribui, porém eles a usam mais
para fins pessoais e uma determinada disciplina que exige a participação em grupos na rede social que
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fomentam a troca de ideias sobre a referida disciplina e outras ações do curso de jornalismo.

Aluno 1: “Eu ainda não sei como Facebook pode ajudar na faculdade, só porque é
obrigada em algumas disciplinas”.

Aluno 5: “Eu uso muito para encontra meu amigos e para a disciplina que usa o
Facebook, mas nunca pensei nisso”.

Contudo não significa dizer que os alunos não pretendem usá-la como mais profissionalismo, apenas
parecem saber pouco sobre essa possibilidade. Durante os grupos focais todos se observavam e
escutavam atentamente cada colega no intuito de não errar ou falar algo que o comprometesse.

Os alunos do 8º período em fase de TCC acreditam que ela contribui, muitos deles já usam-na para esse
fim, com busca de pautas, entrevistados e contatos. Ressaltam a importância de ter cuidado com
publicações e com a veracidade das informações, já que as mesmas chegam quase que instantaneamente.
Apenas um do grupo descordou com essa forma de uso do Facebook.

Aluno 1: Tipo, o Facebook tem inúmeras possibilidades de uso. No meu estágio
mesmo, se não fosse ele estava ferrada”.

Aluno 3: “É o Facebook tem interação e é mais fácil para marcar pauta e
combinar com entrevistado que sem, ele seria mais difícil”.

Aluna 5: “Ah, mas, não é assim . Eu acredito que preciso usar ainda o telefone, ir
até a pessoa, conversar, porque pode ter muita mentira no Facebook, as
barrigada, é... se pegar informação errada se queima”.

Os dois grupos pouco sabem sobre portais, diretórios e pesquisas avançadas. Os dois grupos em maioria
usam a internet para obter noticias e relacionamento.

Sobre o item inclusão de pesquisas em trabalhos acadêmicos, os alunos do 1º Período disseram que leem
muito e às vezes nem sabem de onde tiraram, mas os que lembram introduzem sobre as normas da
ABNT.

Aluno 1: “Eu pego uma coisa daqui, outra coisa dali, no fim nem sei de onde
peguei”.

Aluno 6: “ Eu leio os primeiros sites , mas como a maioria deles tem uma
linguagem difícil eu procuro resumos e outros sites, quando lembro coloco
normas da ABNT”.

Aluno 1: “As vezes não dá pra colocar nas normas, mas eu tenho muita facilidade
em encontrar o que eu quero, não sei os outros, mas tipo, eu não tenho
dificuldade com isso”.

Aluno 6: “Eu nem sei para que inventam essa coisa de artigo, fichamento se a
pessoa nem usa na prática. Eu mesmo já trabalho na área mas nem uso essas
coisas”.

Os do 8º período revelaram que há sim o famoso termo “COPY” end “PAST”, porém eles já conseguem
compreender a maioria dos textos lidos, bem como suas buscas são mais precisas. Porém um dos alunos
disse achar desnecessárias as produções científicas e disse que as pesquisas também possuem textos
muito difíceis e por vezes se tornam empecilho da aprendizagem no meio acadêmico. Levanta-se a
questão sobre a linguagem que pode mudar ou os estudantes precisam estar melhor preparados para
encarar e responder às necessidades da aprendizagem dentro do meio acadêmico
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Para entendermos melhor as competências necessárias no curso de jornalismo e as habilidades
necessárias é verificado primeiramente algumas das (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O
CURSO DE JORNALISMO, 2009). no portal do MEC pelo conselho nacional de educação. Pesquisar,
selecionar e analisar informações em qualquer campo de conhecimento específico compõe um dos itens do
parecer que se constitui também como competências capazes de avaliar o nível de literacia de um grupo.
Nos relatórios da (ALA,2000) está claro a necessidade que se tem de pensar esses estudos diante da
internet, como a obtenção de uma boa pesquisa, entendimento das mudanças sociais para uma efetiva
compreensão social, como também análise crítica de conteúdos e um aproveitamento intelectual e retórico
como fruto da valorização de condicionamentos durante as ações de busca e encontramento de
informações necessárias que se dão ao longo da vida.

No entanto, sobre o grau de interpretação e comparação de textos lidos na internet, os alunos do 1º
período disseram quase não comparar os textos e sentem muita dificuldade em muitos textos acadêmicos.
Ao ponto, inclusive, de desistir às leituras. Eles disseram ler em média 1 livro por mês, em maioria
acadêmicos que compõem a base bibliográfica de disciplinas do curso de jornalismo. Devido a discussão
alguns mudaram de opinião e sua percepção inicial.

Aluno 2: “Arrf tem coisa que é muito difícil, eu nem sei pra onde vai, eu deixo pra
lá”.

Aluno 3: “Não tenho paciência de ficar comparando, principalmente se aquela
página que eu abri já responder o que eu quero. O problema é quando o texto é
difícil de entender e as vezes os professores passam uns textos muito chato”.

Os alunos do 8º período disseram que conseguem interpretar bem cada texto, insistem para obter
compreensão, buscam outros textos para melhorar essa compreensão e comparar as informações. Esse
grupo parece responder mais sinceramente as questões apresentadas nas discussões.

Aluno 5: Ah, eu não descanso enquanto não entendo o assunto tipo, fico horas e
horas procurando pra entender... como os livros são muito caros, eu adoro a
internet que tem muitos de graça, é só baixar e pronto né”

Aluno 6: “ Eu não entendo muita coisa quando eu leio, mas fico pesquisando e
leio outros textos de pessoas que escreveram sobre os texto que eu tenho
dificuldade de entender, ai minha mente vai abrindo, com a ajuda do que as
pessoas foram escrevendo sobre esse texto”.

É preciso observar que:

Pessoas que têm competência informacional são aquelas que aprenderam a
aprender. Essas pessoas sabem como aprender porque sabem como a informação
está organizada, como encontrar informação e como usar informação, de tal
forma que outros possam aprender com elas. (AMERICAN LIBRARY
ASSOCIATION, p. 4, 2000)

Segundo o investigador Armando Malheiro (2012) da FLUP, para ter um bom letramento na pesquisa é
necessário acessar mais de 5 sites oferecidos por pesquisa.

Os alunos do 1º período disseram que em média acessam 3 sites para cada pesquisa. Mas as vezes
utilizam os que vem primeiro, que por vezes já respondem aos questionamentos que originam a pesquisa.
A maioria disse acessar entre 1 e 2 sites. Ficaram inseguros na hora de responder e um pouco indecisos.
(JOVENS PODERIAM USAR A INTERNET DE FORMA CRÍTICA, 2012).
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Aluno 1: “Eu acesso uns três”.

Aluno 3: “Se eu já achara informação no primeiro, eu já uso”.

Aluno 5: “Eu vou olhando por cima e vejo da lista o que mais fica perto do que eu
quero”.

Quanto aos alunos do 8º período, estes acessam em média 5 sites para cada pesquisa. “Não tem como
pesquisar menos”, eles disseram sentir a necessidade de buscar mais. Mas nem todos foram convincentes.

Aluno 1: “Ah, gente pelo menos uns 5 né Eu pelo menos acho que menos que
isso não dá!”

Aluno 4: “É mais ou menos isso mesmo”.

Sobre ferramentas do Google, um dos sites mais lembrados e requisitados por discentes e docentes os
alunos do 1º período afirmaram conhecer e manusear bem as ferramentas disponíveis no Google. Eles
disseram que tem aulas que ensinam sobre o uso e a peculiaridade de cada opção disponibilizada pelo
Google. O que pode auxiliar e muito na aquisição de um bom letramento informacional.

Aluno 1: “Agente tem aulas que usam o Google e já tivemos aulas sobre como
usar tudo que ele tem”.

Aluno 4: “Nós aprendemos sobre como criar formulários, planilhas, documentos,
pesquisar no Google acadêmico, tudo. Eu já usei o Google Docs em um trabalho
que eu fiz”.

Para os do 8º período afirmam que não tiveram aula, tiveram de buscar sozinhos, as ferramentas. Bem
como manuseá-las e utiliza-las para fins acadêmicos, além de ter um atraso considerável no contato com
tais ferramentas que para muitos se deu apenas no final do curso. O manuseio e conhecimento nesse
campo é considerado pouco.

Aluno 1: “Ah, eu aprendi sozinha, buscando, quebrando a cabeça”.

Aluno 4: “Na verdade agente nunca teve aula ensinado sobre isso, a professora
um dia falou que existiam essas ferramentas, mas nunca parou para ensinar”.

Aluno 5: “Eu nunca vi aula disso não, o que eu aprendi foi mexendo e no
youtube”.

Aluno 6: “Eu mesmo não sei pra onde vai, só sei que existe”.

A cultura e a qualidade de acesso é um fator variável dos resultados apresentados por cada aluno e em
cada período. No entanto, as falas demonstram uma possível falta de conhecimento sobre o saber
contínuo e habilidade para lidar com as novas demandas da internet e do mercado de trabalho.

São também proposições pertinentes às falas e comportamento em cada grupo, que denunciavam através
do espanto e do desconhecimento de algumas nomenclaturas usadas na discussão, uma literacia aquém
do desejado pelas diretrizes do curso, que prima por conhecer e pelo científico. Assumindo-se, assim, a
existência dos limites cognitivos, que se atem ao processo de conhecer. Ao mesmo tempo entendemos
que todos os que participaram do grupo focal tiveram ali, uma chance de perceber que pode haver mais
do que se sabe e espera na internet e que possivelmente os mesmos não a usam como devem.
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Considerações Finais

A comunicação social é uma das áreas mais abrangentes do conhecimento. Ela envolve o campo da
comunicação, da sociedade e das relações, em que essa tríade move os conceitos de todas as teorias.
Além de se pensar nas implicações do uso da internet neste caso, se pensa na reflexão que se faz dos
conteúdos esboçados em pesquisas, onde entra a literacia, capaz de objetivar e direcionar a pesquisa
diante de um turbilhão de informações, dados e provas. Como afirma (GLEICK, 2013. Pg. 420):
Informação demais, e grande parte dela se perde devido a pesquisas erradas... Uma má conexão “é como
um livro deixado na estante errada. Por isso os negócios mais poderosos e bem-sucedidos da economia da
informação têm como núcleo busca e filtragem.”

Nesta pesquisa conclui-se que ao entrar em contato com as tecnologias, os alunos da UNIT são induzidos a
consumir e não a refletir. Eles compreendem a maioria das necessidades para se ter um bom grau de
literacia, mas são contaminados pela “acomodação social” que os impede de galgar maior profundidade.
Considerando estes elementos, os espaços de formação, dentre os quais destacamos a universidade,
possuem um papel muito importante na construção da competência informacional das pessoas, por
dominar as técnicas de seleção e organização das informações disponíveis nos mais variados suportes;
além de desempenhar seu papel pedagógico na orientação dos alunos e auxilia-los em suas buscas
conceituais direcionadas; fomentando discussões para aquisição de possíveis pontos de vista diante de
tantas mudanças.

Creio que orientados por professores e outros profissionais em situações baseadas em problemas, os
alunos podem raciocinar sobre o conteúdo do curso em um nível mais profundo do que é possível. A oferta
de outros espaços e estratégia de aprendizagem e de reflexão tais como palestras, fóruns etc, podem
extrair o máximo proveito dos problemas apresentado se obrigar os alunos a usar as habilidades do
pensamento para refletir sobre possíveis soluções e isso influencia nas produções da instituição e na
promoção de conteúdos inteligentes.
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