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EIXO: 14. TECNOLOGIA, MÍDIAS E EDUCAÇÃO

Breve histórico do desenvolvimento da área de mídia educação, suas principais contribuições para a abordagem das novas
tecnologias aplicadas ao contexto educativo, notadamente na formação de professores, e sua associação com tecnologias
sociais aplicadas à educação. Análise preliminar de algumas das iniciativas recentes mais significativas e inovadoras em
relação à formação de professores sob perspectivas propositivas nos meios digitais e nas práxis comunitárias com fim de
construir soluções educacionais locais, sustentáveis e passíveis de reaplicação em contextos similares.

Palavras-chave: mídia-educação, aprendizagens colaborativas, formação de professores.

Bref historique du développement de l’espace médiatique de l’enseignement, ses principales contributions à l’approche des
nouvelles technologies appliquées au contexte éducatif, notamment la formation des enseignants et votre association avec des
technologies sociales appliquées à l’éducation. Analyse préliminaire de certaines initiatives récentes et innovantes les plus
importantes en ce qui concerne la formation dans le cadre des perspectives propositivas dans les médias numériques et dans la
communauté avec l’ordre de la Praxis pour construire des solutions locales, durables et éducatives susceptibles de présenter
une nouvelle demande dans des contextes similaires. Mots clés: l&39;éducation aux médias, l&39;apprentissage de
colaboration, la formation des enseignants.

INTRODUÇÃO

Esse artigo se propõe a realizar um breve mapeamento das contribuições da mídia educação para a abordagem das novas
tecnologias aplicadas ao contexto escolar e apontar as iniciativas recentes mais significativas e inovadoras em relação à
formação de professores sob uma perspectiva propositiva e participativa nos meios digitais e no sentido de construir caminhos
para as aprendizagens colaborativas.

Os procedimentos metodológicos aplicados à elaboração deste artigo foram a revisão bibliográfica e pesquisa de natureza
aplicada, sob abordagem qualitativa, com objetivos exploratórios, realizada por meio de levantamento preliminar. Em uma
primeira etapa foi realizada a revisão bibliográfica sobre o surgimento da mídia-educação e suas implicações para o
pensamento educacional assim como os reflexos das discussões inerentes a essa área no contexto educacional brasileiro
recente. Em um segundo momento foi feito o levantamento preliminar, em um universo previamente delimitado: projetos de
organizações sem fins lucrativos na área de formação docente que envolvam novas tecnologias sob uma perspectiva mais
ampla, que tenham sido desenvolvidos nos últimos dez anos e que tenham divulgado publicamente informações passíveis de
pesquisa documental com coleta de dados em periódicos impressos e eletrônicos, anais de congressos, boletins e publicações
da área, pareceres técnicos, relatórios de campo etc. e, a seguir, a análise e acompanhamento mais detalhado de um dos
projetos levantados.

Considera-se que há grande relevância para formação continuada de docentes sob a perspectiva da mídia-educação o
levantamento preliminar dos projetos recentes mais significativos na área, pois a partir desse cenário descortina-se a
possibilidade de, em estudos futuros, verificar a efetividade de tais projetos nas práticas pedagógicas dos docentes neles
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envolvidos e as possibilidades de replicação em outros contextos educacionais no sentido de favorecer a produção colaborativa
de conhecimentos, opiniões e saberes através dos meios digitais.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O termo educação para as mídias ou mídia-educação começou a ser usado por organismos internacionais na década de 1960,
quando a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) passou a referir-se às
possibilidades educacionais das mídias de massa como meios de educação a distância. Pesquisadores ligados à área
educacional e da comunicação constataram os eventuais prejuízos para os indivíduos, causados pela manipulação ideológica
pelas influências políticas e culturais empreendidas por meio dos discursos midiáticos e destacaram a premência de elaborar
abordagens críticas dos fenômenos midiáticos (Gonnet, 2004, p. 23).

Segundo Gonnet (2004), são quatro as abordagens que orientam o trabalho das instituições de ensino com as mídias, as quais
podem sobrepor-se ou cruzar-se:

1. Corrente tecnológica: coloca a ênfase nas ferramentas. Questiona-se, por exemplo, como funciona um programa
de televisão ou como a imprensa é fabricada. Trabalha-se com elementos de compreensão sobre as atividades
das mídias.

2. Corrente inspirada na linguística, na semiologia e na pragmática: enfatiza os discursos das mídias.

3. Corrente inspirada na sociologia: reflete sobre os sistemas, colocando em evidência as forças sociais em ação
nas mídias.

4. Corrente inspirada nas práticas de campo: dá ênfase à necessidade de criar suas próprias mídias. (Gonnet,
2004, p. 62)

Ao longo dos anos 1960 a mídia-educação enfocou a dimensão da interpretação crítica das mensagens midiáticas, inspirada
corrente da linguística, da semiologia e da pragmática, enquanto a dimensão de ferramenta de planejamento pedagógico,
inspirada na corrente tecnológica, tornou-se foco dos estudos de outra área, a tecnologia educacional, cujo desenvolvimento
deu-se na década de 1970, principalmente nos Estados Unidos e, em seguida, na América Latina, onde passou a representar a
grande aposta para a melhoria dos sistemas educacionais, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade (Belloni &
Subtil, 2002). Ganha força nesse contexto a ideia inspirada na corrente tecnológica de que a simples oferta de dispositivos
técnicos e de acesso à rede mundial de computadores nas escolas daria grande impulso aos processos de ensino e
aprendizagem.

1. MÍDIA-EDUCAÇÃO E A RECENTE TRANSFORMAÇÃO NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM
A Declaração de Grünwald (Unesco, 1982), resultante de um simpósio internacional reunindo educadores, comunicadores e
investigadores de 19 países a convite da Unesco e realizado em 1982 na Alemanha, definiu mídia-educação como formação
para a compreensão crítica das mídias, mas também reconheceu seu papel no favorecimento da expressão criativa e da
participação dos cidadãos na sociedade. Esse conceito alargou-se ao longo das últimas décadas, incorporando de certa forma
a dimensão pedagógica associada à área de tecnologia educacional e indo mais além: em 2007, especialistas em informação,
comunicação e mídia, gestores educacionais, professores e pesquisadores, além de representantes de ONGs e profissionais de
mídia de todas as regiões reuniram-se em Paris e formularam a Agenda da Unesco Paris – Doze Recomendações para
Educação em Mídia (Unesco, 2007). Esse documento tratou a mídia-educação sob a perspectiva mais ampla do ensino da
linguagem e da comunicação, incluindo as habilidades necessárias para a interação com os suportes técnicos e mídias
contemporâneas. O enfoque, entretanto, não foi o uso didático ou pedagógico das mídias, mas a análise das experiências
sociais[1] de caráter midiático vividas pelos jovens fora da escola para, a partir delas, criar projetos de ensino sobre as mídias,
privilegiando seu potencial de socialização na sociedade contemporânea.

A noção de que as mídias – sobretudo a internet[2] – possibilitam novos modos de perceber a realidade, de aprender, de
produzir e difundir conhecimentos e informações, funcionando também como instituições de socialização (Belloni e Bevort,
2009) ganhou força nos últimos anos, em parte inspirada na corrente das práticas de campo. Cresceu também a importância
dada aos estudos relacionados às lógicas próprias ao ciberespaço, especificamente à comunicação via internet e às
publicações nas redes sociais sob o ponto de vista de novos modos de aprendizagem, mais autônomos e colaborativos; tais
ideias e estudos, entretanto, são ainda em grande parte ignorados pelos educadores em geral (Perriault, 2002).
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Nesse contexto, Pierre Levy (1999, p. 157), em sua obra fundamental para a compreensão do conceito de cibercultura, afirma
que “qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na cibercultura deve ser fundada em uma
análise prévia da mutação contemporânea da relação com o saber” O autor destaca que está ocorrendo uma mudança
qualitativa dos processos de aprendizagem, pois “o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e
modificam numerosas funções cognitivas humanas” (Levy, 1999, p. 157), e propõe três princípios que orientariam o crescimento
inicial do ciberespaço: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva (Levy, 1999, p. 127).

O autor lança uma questão bastante desafiadora para os sistemas educacionais em geral e em especial para a formação dos
professores, responsáveis, por sua vez, pela formação de jovens competentes para atuar nessa nova configuração dos saberes
na sociedade:

Os percursos e perfis de competências são todos singulares e podem cada vez menos ser canalizados em
programas ou cursos válidos para todos. Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. (...) a
partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo,
não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma posição
singular e evolutiva. (...) Nesse contexto, o professor é incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva
de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor direto de conhecimentos. (Levy, 1999, p. 158)

Pierre Lévy (1999, p. 172) aponta que a direção mais promissora e que traduz a perspectiva da inteligência coletiva no domínio
educativo é a da aprendizagem cooperativa e dos processos sociais que atualizam a nova relação com o saber, como as
aprendizagens permanentes e personalizadas por meio de navegação, a orientação dos estudantes em um espaço do saber
flutuante e destotalizado, a inteligência coletiva no centro de comunidades virtuais, a desregulamentação parcial dos modos de
reconhecimento dos saberes, o gerenciamento dinâmico das competências em tempo real.

À luz dos estudos recentes sobre tecnologias sociais, o conceito de inteligência coletiva poderia ser extrapolado para
comunidades presenciais, isto é, para a aprendizagem cooperativa e para uma práxis comunitária com o suporte da tecnologia

Podemos, desta forma, pensar a interface entre as novas tecnologias da informação e da comunicação e o
desenvolvimento de uma comunidade, exatamente o que pretendemos quando falamos de práxis comunitária com o
suporte da tecnologia - práxis tecnológica e sociocomunitária. (SOFFNER, R. K., 2014).

2.1 MÍDIA-EDUCAÇÃO, APRENDIZAGENS COLABORATIVAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

É essencial perceber, então, que não se trata apenas de disponibilizar tecnologia nas escolas, aparelhando-as com
equipamentos, ferramentas e acesso à internet, muito menos de “treinar” os professores a partir de roteiros fechados de
aplicação da tecnologia à educação, como é o caso de softwares e portais educacionais, mas de formar os docentes para
serem capazes de exercer a curadoria educativa, fomentar a criação e manutenção de comunidades de aprendizagem e a
autoria de produtos midiáticos, e de orientar os percursos individuais e coletivos no saber.

Recentemente, a hipótese de que oferta de equipamentos, disponibilização de ferramentas tecnológicas e treinamentos
operacionais favoreceriam por si só o desenvolvimento de competências digitais foi contestada pelo relatório Estudantes,
Computadores e Aprendizado: Fazendo a Conexão, OECD (2015), realizado no âmbito do Pisa (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes) da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que resultou do primeiro
estudo da organização analisando as competências de alunos de 31 países do mundo na área digital, realizado em 2012. O
relatório revelou, com o a análise de exemplos como o da Austrália, que tem maior taxa mundial de computadores por aluno,
mas não está entre os países com melhor desempenho, que o acesso ao computador só contribui para formação de
competências digitais dos alunos quando os professores recebem formação ou têm experiência em educação para as mídias.

Grande parte das propostas de formação de professores desconsidera as transformações nas relações com o saber e a
dimensão cooperativa ou colaborativa das aprendizagens informais que vêm se desenhando nos últimos anos. Tais propostas
permanecem centradas na perspectiva da inserção das novas tecnologias na escola sob a perspectiva tecnicista,
compreendendo os docentes como “consumidores”, treinados para trabalhar com roteiros instrucionais fechados e repositórios
de conteúdos midiáticos prontos que atuam no sentido do reforço e da memorização de conteúdos. Ao invés de produzir
sinergia em âmbito coletivo, as práticas seguem isoladas, não compartilhadas, e a internet é utilizada apenas como um
repositório de informações a serem consumidas, em vez de contribuir para o processo de socialização das aprendizagens.
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1. CASOS INOVADORES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Por meio do levantamento de projetos recentes que representem propostas inovadoras em relação ao cenário retratado e que
desenvolvam a formação continuada de professores sob a perspectiva da mídia-educação, pretende-se mapear os possíveis
caminhos para a formação de professores autores e curadores de conteúdos, capazes de formar alunos igualmente autônomos,
críticos e criativos na pesquisa e produção colaborativa de conhecimentos, opiniões e saberes nos meios digitais.

Além do trabalho pioneiro da Escola do Futuro, grupo de pesquisas da Universidade de São Paulo, que desde 1990 trabalha na
implantação de uso de redes eletrônicas no ensino fundamental e médio no Brasil, já bastante estudado, há iniciativas bem
recentes, cujo estudo ainda está por ser feito, como as de algumas organizações sem fins lucrativos, que trabalham muitas
vezes em parceria com o poder público, que têm desenvolvido projetos inovadores de formação continuada de professores.

O IED foi pioneiro em trazer para o Brasil o Design Thinking para Educadores, uma abordagem para a cocriação de projetos
educacionais inovadores, e recentemente criou o Conexão, um espaço virtual de mentoria coletiva online focada em
aprendizagem, autoconhecimento, relações interpessoais e ética digital. Em parceria com diversas entidades sem fins lucrativos
e órgãos públicos, o IED construiu o projeto Escola Digital, que disponibiliza de modo organizado e indexado mais de mil
recursos digitais de aprendizagem, oferecendo cursos auto-instrucionais aos professores que desejam utilizar esse repertório
para planejar suas aulas.

O Instituto Desiderata pode ser considerado referência em formação de professores sob a perspectiva da mídia-educação,
tendo lançado o projeto Intervalo, que cria espaços presenciais democráticos de reflexão, debate e vivências práticas
mídia-educativas, culturas juvenis e gestão educacional, e o projeto Prisma, plataforma digital voltada à formação de
professores envolvidos na educação de adolescentes, que proporciona caminhos para a construção de visões – prismas –
particulares sobre as culturas juvenis e a educação de jovens.

A Plataforma Digital Synapse, desenvolvida pelo IPTI no bojo de um projeto de Tecnologia Social mais amplo aplicado à
educação, é um exemplo promissor da inovação no uso de recursos digitais na formação de professores e no apoio às práticas
pedagógicas. A plataforma tem por objetivo diagnosticar e treinar individualmente os alunos do primeiro ciclo do Ensino
Fundamental da rede pública de ensino de Sergipe em suas dificuldades de aprendizagem por meio de sequências didáticas de
atividades sobre Linguagem e Matemática, oferecendo aos professores, por meio de relatórios e capacitação específica, um
maior conhecimento do processo de aprendizagem de cada aluno e a possibilidade de reorientar suas estratégias em sala de
aula com vistas a melhorar o desempenho dos alunos.

1. PROJETO SYNAPSE: TECNOLOGIA SOCIAL APLICADA À EDUCAÇÃO
Segundo a Rede de Tecnologia Social – RTS, Tecnologia Social compreende produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis,
desenvolvidas na interação com a comunidade e que devem representar efetivas soluções de transformação social.
(OTTERLOO, A., 2009).

O uso conjunto dos termos social e tecnologia mostra a preocupação conceitual de se solucionarem as necessidades da
sociedade, dentro da própria esfera de desenvolvimento tecnológico. [...] As tecnologias sociais buscam a práxis comunitária
com o suporte da tecnologia e o desenvolvimento autônomo das comunidades e a solução de suas diferentes demandas por
meio do diálogo entre o saber técnico-científico e o saber popular. [...] Tecnologias sociais são o resultado de projetos na área
da pedagogia social. Esta última é entendida como uma ciência que produz tecnologia educacional, por meios de métodos,
técnicas e soluções para problemas encontrados pelas pessoas, sobretudo crianças e jovens, além de buscar a melhoria da
qualidade de vida dos indivíduos e grupos, bem como o desenvolvimento educativo integral das pessoas envolvidas na
transformação social do ambiente ao qual se aplica. (SOFFNER, R. K., 2014, pp. 59 a 60 ).

Ao contrário dos processos tradicionais de intervenção social que objetivam gerar benefícios a uma comunidade, mas não
repartem com elas o protagonismo na criação dos projetos e na implementação de suas ações, limitando-se a aplicar modelos
teóricos previamente criados, as TSs procuram legitimar os atores sociais da própria comunidade, tornando-os agentes ativos
da pesquisa, do planejamento e da implementação de soluções sustentáveis e reaplicáveis para os problemas que enfrentam
cotidianamente.

A construção colaborativa garante que a TS incorpore os conhecimentos tácitos, muitas vezes não codificados, da comunidade
local, como é o caso das práticas pedagógicas das professoras da rede pública de ensino fundamental. Esses saberes locais
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são ressignificados, produzindo um conhecimento coletivo novo que pode atender aos problemas enfrentados pelo grupo,
como, por exemplo, as dificuldades de aprendizagem dos objetos de ensino essenciais presentes no currículo escolar.

O conceito de tecnologia social é novo está em constante transformação, sendo reinventado nas práticas concretas das
comunidades. Elas podem incorporar, por exemplo, o conceito de inteligência coletiva, que é a capacidade de comunidades
humanas de desenvolver-se, por meio de mecanismos de inovação, na direção de um equilíbrio e complexidade de ordem
superior (LÉVY, 1999).

A Tecnologia Social Synapse, que integra, além da Plataforma Digital Synapse, diversas outras dimensões educativas e de
formação de professores, inspirou a construção participativa, junto com os educadores da rede municipal de ensino de um
pequeno município de Sergipe, de instrumentos e recursos didáticos que vem se mostrando como um efetivo auxílio para
professores e alunos. O projeto nasceu do empenho em construir uma tecnologia social (TS) aplicada à educação que
contribuísse para a melhoria do desempenho de alunos do Ensino Fundamental da rede pública de ensino nas disciplinas de
Língua Portuguesa e Matemática e criasse uma solução que pudesse ser adotada por outros Municípios brasileiros, acolhendo
a participação efetiva e cotidiana das comunidades e contribuindo para o desenvolvimento local sustentável. Essa TS foi
desenvolvida por meio da participação colaborativa de professoras da rede municipal de educação de Santa Luzia do Itanhy –
SE e pela contribuição dos pesquisadores do Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI) que trouxeram a essa TS
os conhecimentos mais atuais da neurociência aplicados aos processos de ensino e aprendizagem. Os conhecimentos
científicos que ajudaram a fundamentar o projeto Synapse relacionam-se aos estudos da neurociência aplicados à educação.

Os pesquisadores do IPTI realizaram, no município sergipano de Santa Luzia do Itanhy, uma avaliação que identificou a média
de 30% de alunos com dificuldades de aprendizagem. Esses alunos utilizaram semanalmente um software que oferecia
questões de Língua Portuguesa e Matemática. Por meio desse recurso, buscou-se promover a melhora do desempenho dos
alunos selecionados, contornando, assim, suas dificuldades de aprendizagem diagnosticadas anteriormente. O experimento em
Santa Luzia do Itanhy permitiu uma melhor compreensão sobre as dificuldades que vários alunos vivenciam durante os
processos de aprendizagem no Ensino Fundamental, contribuindo para a criação de uma plataforma digital com atividades
interativas baseadas na metodologia de ensino em construção e outros recursos, como uma matriz de objetivos de
aprendizagem, um Caderno Pedagógico que reúne as reflexões sobre as experiências vivenciadas em campo e uma estrutura
de planejamento de aula para o ciclo de alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática. O projeto piloto em Santa Luzia do
Itanhy repercutiu de maneira muito positiva em toda a rede de ensino do município, surgindo então uma segunda etapa do
projeto, com apoio da Secretaria de Educação de Sergipe, que visava reaplicar a tecnologia social educativa em outros
municípios do estado.

A noção de reaplicabilidade das tecnologias sociais implica no fato de que as experiências inovadoras, ao serem aplicadas em
novos contextos, por mais semelhanças que tenham com o contexto original de aplicação, exigem a reelaboração das
referências da experiência-piloto e a construção de novas relações e dinâmicas sociais - no caso do projeto Synapse, novas
práticas didático-pedagógicas e dinâmicas educacionais-. Isso quer dizer que a primeira aplicação do projeto em uma
comunidade não será repetida exatamente, em todos os detalhes, nas novas comunidades, ainda que as características
essenciais do projeto permaneçam.

O processo de reaplicação da metodologia de ensino e dos instrumentos e recursos pedagógicos produzidos a partir das
experiências dos professores de Santa Luzia ganhou escala a partir de 2016, tendo atingido até o momento 13 municípios e
cerca de 300 professores que lecionam em turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental da região do Baixo São Francisco
em Sergipe, a que apresenta o menor IDEB do estado, por meio de formações presenciais, do uso orientado da Plataforma
Digital Synapse e dos demais recursos pedagógicos que estão, ainda, em constante reconstrução colaborativa.

A Plataforma Digital Synapse, com atividades interativas baseadas na metodologia criada em conjunto com os professores, vem
sendo gradativamente disponibilizada em tablets oferecidos aos alunos e, sob a mediação docente, tem sido aplicada como
meio de diagnosticar os níveis cognitivos e as dificuldades de aprendizagem dos alunos do primeiro ciclo do Ensino
Fundamental e embasar o planejamento didático dos professores, praticado durante as oficinas práticas do curso presencial de
formação Synapse para professores. Além disso, no ano de 2017 vem sendo aplicado em campo um curso híbrido para
coordenadores pedagógicos de todos os municípios participantes do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Pode-se considerar consenso entre os pesquisadores da área que, para garantir pluralidade, inclusão e participação social no
contexto contemporâneo da sociedade da informação, é essencial oferecer a todos os cidadãos, sobretudo às novas gerações,
não apenas acesso às novas tecnologias e mídias, mas também os meios para compreender as informações disponíveis de
forma crítica e produzir informações e saberes de modo autônomo. Os sistemas educacionais têm um papel central nesse
processo, mas para efetivamente educar para as mídias em um sentido amplo e abrangente, necessitam do apoio do poder
público e de organizações da sociedade civil.

A difusão de projetos inovadores de formação continuada de docentes sob a perspectiva da mídia-educação pode favorecer a
produção colaborativa de conhecimentos, opiniões e saberes nos meios digitais e transformar o cenário da aplicação das novas
tecnologias na educação.

A associação de propostas inovadoras de desenvolvimento local sustentável como as Tecnologias Sociais, às perspectivas
abertas pela mídia-educação, quando aplicada aos processos de formação docente, pode constituir um novo modelo de
construção coletiva de saberes baseados nas práticas pedagógicas dos professores e em suas demandas locais. É preciso
considerar expectativas, contribuições e o conjunto de interesses de todos os integrantes do processo comunicativo, criando um
espaço relevante para que os sujeitos atuem efetivamente na construção social e na transformação de sua realidade.

As tecnologias sociais educativas aliadas ao uso das novas tecnologias da informação sob a perspectiva da mídia educação
podem se constituir em um meio privilegiado de construção da autonomia social necessária aos avanços locais no âmbito
educacional, constituindo uma verdadeira práxis comunitária com o suporte da tecnologia, em uma apropriação positiva da
lógica das redes colaborativas virtuais de aprendizagem. Afinal, como afirmam Davidson e Goldberg (2009), tecnologia não é
revolução, mas o potencial para a aprendizagem compartilhada, interativa e colaborativa.
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[1] François Dubet (1996), diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, defende em seus trabalhos o
conceito de experiência social como modo mais adequado de se referir às condutas individuais e coletivas norteadas por
princípios heterogêneos, comuns na sociedade contemporânea.

[2] Um estudo com respostas múltiplas feito com mais de duas mil pessoas pela ComScore, em parceria com o Interactive
Advertising Bureau (IAB), aponta que a mídia mais importante para 88% dos brasileiros é a internet.
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