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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de apontar a relação da mídia, da tecnologia e da educação como

pilares no processo de formação social do indivíduo, considerando a influência dos mesmos na formação social dos

cidadãos. Para tanto, o nosso referencial teórico se baseia na importância do uso da mídia e da tecnologia na

construção pedagógica do ensino-aprendizagem, gerando um despertar da sociedade para o uso racional dessas

ferramentas, dotando-a de conhecimento e senso crítico para que apreenda a fazer escolhas e tirar proveito das

informações disponíveis para construção do conhecimento. Palavras-chaves: Tecnologia. Mídia. Formação Social.

Resumen: Este documento tiene por objeto señalar la relación de los medios de comunicación, la tecnología y la

educación como un pilar en la formación social del proceso individual, teniendo en cuenta su influencia en la

formación social de los ciudadanos. Por lo tanto, nuestro marco teórico se basa en la importancia del uso de medios

de comunicación y la tecnología en la construcción pedagógica de la enseñanza y el aprendizaje, generando un

despertar de la sociedad para el uso racional de estas herramientas, dotándolo de conocimiento y pensamiento crítico

para apoderarse de la tomar decisiones y aprovechar la información disponible para la construcción del conocimiento.

Palabras clave: Tecnología. Medios de comunicación. Formación Social.

INTRODUÇÃO Muitos autores têm se debruçado sobre a questão da mídia e da tecnologia como ferramentas no

processo de educação e de formação social do cidadão. Alguns sinalizam para um perspectiva positiva, enquanto

outros apontam elementos mais negativo. Todos, porém, convergem para um mesmo entendimento, qual seja o da

influência na constituição social do cidadão. Indiscutivelmente, a mídia e a tecnologia podem ser usadas em favor de

pais, professores e alunos, contribuindo para o desenvolvimento e uma educação mais inclusiva, pois a partir daí o

indivíduo aprende a interagir com o mundo por mais distante que esteja ou lhe pareça. Essa interação alarga

horizontes, gera intercâmbio, permite a descoberta de novas culturas, novos aprendizados, consentindo ao indivíduo
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o direito de fazer uma viagem sem necessariamente sair da frente da televisão ou do computador. Quando essa

análise tem foco no professor, isso lhe traz novas formas de ensino e lhe apresenta maneiras descontraída de

interação com o aluno, fazendo-o com que ele se interesse mais pela aprendizagem em sala de aula. Não podemos

desprezar a constatação de que o aluno se interessa mais quando se oferece algo instigante para ele descobrir.

Assim, assistir televisão, baixar aplicativos, navegar na internet, falar ao telefone, etc. são ações cotidianas adotadas

pela maioria da população mundial com forte dominação e proporções significativas no espaço social. O grande

desafio será, indubitavelmente, educar os sujeitos para o uso racional das mídias, tendo em vista a velocidade dos

avanços tecnológicos, dotando-os de conhecimento e senso crítico para que possam saber fazer escolhas e tirar

proveito do que o mercado oferece. 2. USO PEDAGÓGICO DAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Indubitavelmente, o surgimento da internet foi uma das maiores revoluções nos cenários midiáticos, tecnológicos e

nas relações humanas, gerando um considerável impacto no processo educacional, uma vez que ele se restringia ao

contato pessoal em sala de aula entre professor e aluno, por meio de livros. É fato que a primeira grande revolução

nesse processo de educação foi inventada por Johannes Gutemberg que, com sua tecnologia da impressão de livros

da época, multiplicou as possibilidades no que se refere ao acesso ao conhecimento erigido, até então, nas poucas

bibliotecas e nos poucos volumes existentes por serem frutos de trabalho artesanal. Foi Gutemberg que, em 1456

imprimiu tipograficamente a bíblia com uma tiragem de 200 exemplares, marcou o início da transformação do

processo educacional. No século XX registra-se, transformações importantes especialmente no que diz respeito às

comunicações e a sua importância para a educação. Nesse leque de transformações vem a internet, que tem origem

na chamada Guerra Fria, no final dos anos 60, quando os Estados Unidos interligaram os seus Departamentos de

pesquisa, por meio de uma rede de computadores. Essa medida era uma forma de se precaver de um possível

ataque da União Soviética. Vislumbrando a possibilidade de ficarem sem comunicações, criou-se a rede denominada

de Arpanet, desenvolvida pela empresa chamada Arpa. No curso da história, verificou-se que com o fim da Guerra

Fria, a tal rede ficou inutilizada, porém as instituições que desenvolviam pesquisas, passaram a utilizá-la como forma

de disseminação de conhecimento e troca de informações. Concretamente, só no final da década de 70 do século XX,

nos Estados Unidos surgia a internet, mas de forma bastante precária. Em 1995, registra-se no Brasil a chegada do

sistema de rede de computadores, capaz de fazer interligações inimagináveis até então, mas de maneira muito

insipiente e experimental. Essas transformações em termos de sistemas e de equipamentos possibilitaram que o

mundo virtual fosse se modificando de forma rápida e assertiva, que já não mais nos imaginamos viver sem a

internet e sem as suas múltiplas funções facilitadoras de interligações entre culturas, costumes e sociedades

diversas. Diante de tudo isso, é inegável a importância da internet para a educação, tanto que é impossível imaginar

o processo educativo sem utilização dessas ferramentas e dos meios disponíveis através da tecnologia de

informações que se tornaram indispensáveis à formação, o desenvolvimento e a transformação social. Numa escala

diferenciada, pode-se dizer que as redes têm hoje a mesma importância que tiveram o rádio e a televisão na

primeira metade do século XX. Nessa esteira, podemos afirmar que a educação à distância é a modalidade que mais

emprega o uso das tecnologias e, sem dúvida, é a que propicia maior desafio no processo de ensino aprendizagem,

pois exige preparo e adaptação dos atores inseridos na sua prática. Por mais difundida que esteja, ainda é

considerada algo novo para muitos que se aventuram nesse nicho, dada a necessidade da aplicação de novas
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tecnologias. Tripathi (1997) descreve que a educação a distância é uma experiência de ensino-aprendizagem

planejada que usa um grande espectro de tecnologias para alcançar os estudantes à distância e com um propósito de

encorajar a interação com esses mesmos estudantes, demonstrando o aprendizado. Já no entender de Aretio (1997)

trata-se de uma comunicação direcional que pode ser massiva e até substituir a interação pessoal na sala de aula

entre professores e estudantes, que com seus diversos recursos tecnológicos propicia uma aprendizagem

independente e flexível. Segundo Moran(1998), o ensino a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediada

por tecnologias, no qual o professores e estudantes estão separados espacial e /ou temporalmente. O uso da

tecnologia permite romper com as barreiras das distâncias, das dificuldades de acesso à educação. O fato é que com

a ampliação das redes interconectadas de computadores, ampliou-se, também, o público desta modalidade de

ensino, obrigando todos aqueles que trabalham com educação a estarem prontos para os novos ditames, dentro

dessa realidade que ainda é estranha para muitos, mas que exige que todos estejam abertos e atentos a essa forma

de se relacionar com o outro, por meio de uma ferramenta de conhecimento que resulta em ensino-aprendizagem. A

tecnologia, aliás, sempre esteve presente na educação, assim como aconteceu com a escrita, pois a origem da

educação e da escola, da forma como a arquitetamos, depende dessa tecnologia de registro e resgate de informação,

que é a escrita. O desenvolvimento dela possibilitou grandes transformações na práxis social e educativa. Na

atualidade, as novas tecnologias, em especial às ligadas às mídias interativas como a internet, por exemplo, há

algum tempo vem promovendo mudanças na educação. E o processo, pela agilidade que se observa, parece estar

apenas começando. Para a maioria dos educadores, essas mídias são absolutamente desconhecidas. Mesmo para os

que a conhecem de forma superficial, elas não deixam de representar uma novidade desafiadora. Isso, considerando

que as novas tecnologias, por mais popularizadas que estejam, exigem adaptação do ponto de vista operacional.

Ademais, nessa perspectiva, vive-se num cenário diverso daquele marcado unicamente pela oralidade e escrita,

ensejando a ambientação de professores e alunos nesse novo mundo virtual, cercado de sistemas e códigos, bem

diferente daquele ao que estão acostumados desde o início da vida escolar. É fato, que as novas tecnologias não se

limitam a provocar mudanças apenas no campo da educação à distância. Nesse sentido, Kalinke nos ensina que:

Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos os ramos do

conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e estão a nossa disposição com uma

velocidade nunca antes imaginada. A Internet, os canais de televisão a cabo e aberta, os

recursos de multimídia estão presentes e disponíveis na sociedade. Estamos sempre a um

passo de qualquer novidade. Em contrapartida, a realidade mundial faz com que nossos alunos

estejam cada vez mais informados, atualizados, e participantes deste mundo globalizado

(1999, p.15).

Com todas essas mudanças, há de se questionar se os profissionais da educação, bem como os

alunos estão preparados para enfrentar esse mundo tomado por metodologias amparadas por

recursos tecnológicos. Assim, Jonassen (1996, p. 218) classifica o aprendizado por meio do uso

da tecnologia da seguinte maneira:

Aprender a partir da tecnologia (learning from), em que a tecnologia apresenta o
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conhecimento, e o papel do aluno é receber esse conhecimento, como se ele fosse apresentado

pelo próprio professor. Aprender acerca da tecnologia (learning about), em que a própria

tecnologia é objeto de aprendizagem. Aprender através da tecnologia (learning by), em que o

aluno aprende ensinando o computador (programando o computador através de linguagens

como BASIC ou o LOGO). Aprender com a tecnologia (learning with), em que o aluno aprende

usando as tecnologias como ferramentas que o apóiam no processo de reflexão e de

construção do conhecimento (ferramentas cognitivas). Nesse caso a questão determinante não

é a tecnologia em si mesma, mas a forma de encarar essa mesma tecnologia, usando-a

sobretudo, como estratégia cognitiva de aprendizagem. Faz-se necessário compreender que

todo esse processo de mudança, que muitos ainda resistem, propicia a todos os atores

consideráveis elementos de emancipação e de desenvolvimento, capazes de promover

transformações de informações em todos os níveis de aprendizagem e de vivência entre alunos

e professores. Verifica-se, ainda, uma gama de possibilidades através da utilização de meios

tecnológicos disponíveis sem a necessidade da intervenção de um especialista. Isso exige que

os professores, desfaçam-se das velhas práticas e se empenhem em aprender e a lidar com as

novas formas de comunicação via internet, colando-se frente aos desafios impostos pelas

novas formas e meios tecnológicos e midiáticos. Mesmo as formas e os meios sendo tão

aparentemente fluídos, no que se refere à cientificidade, permanecem rigorosos quando se

trata de pesquisas e de produção de conhecimentos. Deste modo, professores e alunos têm na

educação à distância uma complexa missão do ensino-aprendizagem mais agradável e mais

democrática, fazendo uso dessas ferramentas como estratégia pedagógica. 3. TECNOLOGIA E

MÍDIAS NA PRÁTICA EDUCACIONAL E NA FORMAÇÃO SOCIAL Pisani e Piotet revelam no

livro “Como a web transforma o mundo: a alquimia das multidões” (2010, p. 33) que, na

internet, o que os jovens gostam mesmo “é das redes de relacionamento sociais e todas as

suas ferramentas”. Na mesma esteira, Barbara Cassin (2008, p.19-20) aponta que o uso dos

diferentes instrumentos muda o sentido produzido para determinada tecnologia. Isso mostra

que, de um modo ou de outro, enquanto cidadãos, somos afetados por uma transformação

social. E como bem ensina Soares e Almeida (2005, p.3):

Um ambiente de aprendizagem pode ser concebido de forma a romper com as práticas usuais

e tradicionais de ensino-aprendizagem como transmissão e passividade do aluno e possibilitar

a construção de uma cultura informatizada e um saber cooperativo, onde a interação e a

comunicação são fontes da construção da aprendizagem. Desse modo, constata-se que as

novas tecnologias e as mídias constituem-se filiação aos sentidos de inovação e, naturalmente,

de perspectiva diferenciada, possibilitando a alunos e professores a condição de criar,

interpretar e oferecer respostas ao que acontece no mundo que os cerca. No entanto, Lévy

(1993) analisa as novas tecnologias como uma forma de potencializar a prática do

conhecimento, com novas formas de conhecer o mundo, representar e transmitir o
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conhecimento. Portanto, além dos recursos materiais, a tecnologia e a mídia devem ser

ensinadas e apreendidas com o propósito de relacionar o que é ensinado na escola com as

atuações dos cidadãos nos mais variados contextos. Essas atividades devem desencadear

situações que viabilizem a investigação e o compartilhamento de ideias e ideais entre os

indivíduos, deixando com que cada um assimile e repasse as suas impressões de mundo e de

vivência em cenários diversos, orientando-os para os ganhos sociais a partir da capacidade e

potencialidade de cada um. Inegavelmente, não há como escapar do processo do (re)

significação da concepção de ensino-aprendizagem com as mídias sociais. Assim,

consequentemente não há como se livrar da necessidade de compreender as mudanças e suas

implicações para a forma-sujeito contemporânea e para a ressignificação de sentidos na

produção de conhecimento. Como nos ensina Dowbor (2001), o processo tecnológico não é

apenas uma mudança pura e simples da técnica de ensino, mas a utilização de novas

tecnologias que amplia o escopo da concepção de ensino e de perpassar as suas estratégias.

Deste modo, convém destacar que se faz necessário compreender o funcionamento das

tecnologias e mídias no tocante à produção e circulação de conhecimento, uma vez que as

várias ferramentas tecnológicas tornam-se forte instrumento influenciador na construção da

identidade do indivíduos. Portanto, a formação social acaba sendo influenciada e, muitas

vezes, comprometida a partir do ditame de certos valores que, consequentemente, passam a

ser adotados pelos indivíduos, especialmente, os mais jovens, contribuindo para um

aprendizado sobre modos ao qual devem se portar e mesmo se constituir enquanto sujeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS As ferramentas tecnológicas e as mídias têm entrado para o

universo da educação, fazendo que com escolas e professores se percebam, constantemente,

cobrados no que se refere a inserção de recursos didáticos e de formação. Independente da

forma, observa-se que as relações sociais, assim como a educação, estão dominados por um

processo de migração que já se coloca como uma ordem social. Essa nova dinâmica se

expressa numa sociedade digital revelada como sendo um campo de desenvolvimento

econômico, de comunicações diversas e de formação social. O nível de influência das mídias e

tecnologias no cotidiano de professores e alunos é imensurável, pois quebra barreiras, suscita

maior interação entre ambos e torna mais visível a possibilidade de desenvolvimento de outras

atividades de ensino-aprendizagem e de formação social do indivíduo que vive conectado às

mídias. Meio que à revelia dos processos tecnológicos que a cada dia ganham novos

elementos, as mídias são capazes de mudar hábitos e conceitos sobre determinadas questões

da sociedade. Esse comportamento, ditado a partir dos meios midiáticos e tecnológicos,

acarreta, sem sombra de dúvidas, em considerável velocidade de propagação da informação,

da mesma forma que corrobora para a criação de ambientes virtuais e de novos espaços de

comunicação que impõem mudanças de todas as ordens. Constata-se que se forem usadas de

forma harmoniosa e focada, as mídias e tecnologias colocadas à disposição da sociedade são
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extremamente positivas e trazem em si elementos fundamentais para a formação social dos

indivíduos. Desta forma, resta a professores e alunos apreenderem a melhor forma de usar

essas ferramentas em favor de si e do crescimento pessoal e profissional.
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