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RESUMO

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada em três escolas da cidade Sergipana de Aracaju.
O objetivo de tal investigação foi o mapeamento do uso das diferentes tecnologias modernas de comunicação
pelos discentes das referidas instituições e a sua relação com o tipo de escola (pública/particular) e com a
faixa etária dos mesmos. Foram consultadas noventa e sete pessoas (uma turma/série por escola) e os
resultados mostraram que os estudantes dos colégios particulares, por terem maior poder aquisitivo, têm
acesso as tecnologias mais modernas, mantendo-se em grande vantagem sobre os seus pares das escolas
públicas estaduais – visto ser pelos meios digitais de comunicação que a transmissão e o acesso à informação
são rápidos e eficientes.
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ABSTRACT

This work is the result of a survey conducted in three schools in the city of Aracaju Sergipe. The purpose of
this research was to map the use of different modern communication technologies by students of these
institutions and their relationship with the type of (public /private) school and the age of them. Ninety-seven
peoples (one class/series by school) were consulted and the results showed that students in private schools,
because they have greater purchasing power, have access to the most modern technologies, keeping a large
advantage over their peers from public schools - seen what is the digital media where the transmission and
access to information are fast and efficient.
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1. INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), ao considerar o ensino médio como a última e
complementar etapa da educação básica e a Resolução CNE/CEB N.º 03/98, ao instituir as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, cujo alcance é a organização das áreas do conhecimento e
orientam a educação à promoção de valores como a sensibilidade e a solidariedade, atributos da cidadania,
apontam de forma que o aprendizado de ciências, matemática e tecnologia, já iniciado no ensino
fundamental, deve encontrar complementação e aprofundamento no ensino médio. Sendo assim, nos cursos
de formação, o uso da tecnologia deve ser mais frequente, inovando no repasse do conhecimento aos
professores e assim tornando-os multiplicadores na forma de repassar aos seus alunos o assunto direcionado
de forma diferenciada.
Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática, sobretudo, se forem mobilizados a partir dos
problemas que a prática coloca, entendendo, pois a dependência da teoria em relação á prática, pois esta lhe
é anterior. Essa anterioridade, no entanto, longe de implicar numa contraposição absoluta em relação á
teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela. Do que decorre um primeiro aspecto da prática escolar: o
estudo e a investigação sistemática por parte dos educadores sobre sua própria prática, com a contribuição
da teoria pedagógica. (HOUSSAYE, 1995).
Assim, a hipótese desta pesquisa é o uso das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) no dia-a-dia
dos alunos de duas escolas de ensino médio e uma escola de idiomas de Aracaju/SE e como essas tecnologias
podem agregar valor e melhorar a qualidade não apenas dos momentos de lazer, mas também, do processo
de aprendizagem. O resultado obtido na análise, discussão e interpretação da pesquisa foi alcançado, pois,
verificou-se que a inclusão dessas tecnologias no cotidiano dos estudantes, além de agregar valores ao
método tradicional de aprendizagem, contribui eficazmente e eficientemente para melhorar a qualidade das
aulas, como também, servem de motivação aos mesmos.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

O papel primordial do professor é desenvolver a criatividade dos seus alunos fazendo com que os mesmos
utilizem procedimentos adequados à resolução de problemas interativos. Quando se desenvolve a
criatividade, valoriza-se a intuição, a imaginação e por que não dizer, a fantasia. No ato de avaliar, torna-se
necessário acolher, ou seja, tomar uma situação da forma como se apresenta, satisfatória ou insatisfatória,
agradável ou desagradável. Avaliar um educando para acolhê-lo no seu ser e no seu modo de ser para decidir
o que fazer (diagnosticar para decidir).

2.1. Caracterização do Problema

Esta pesquisa tem por premissa conhecer um fenômeno dentro de um contexto real onde, segundo Gil (1996,
p. 133), “o estudo de caso é uma categoria de pesquisa, cujo objeto é uma unidade que se analisa
profundamente.”. Assim sendo, a seleção do caso tem grande importância no estudo, pois é um dos
determinantes do conhecimento que será obtido pela pesquisa. Laville e Dionne (1999, p. 155) completam
dizendo que “a denominação refere-se evidentemente ao estudo de um caso, talvez o de uma pessoa, mas
também o de um grupo, de uma comunidade, de um meio, ou então fará referência a um acontecimento
especial”.
A definição da técnica da pesquisa é de grande relevância para o bom desempenho na coleta das informações
desejadas. Assim sendo, foi aplicado nesta pesquisa um questionário semiaberto e disponibilizado ao público
por meio da internet. O mesmo foi elaborado para obter informações relacionadas aos dados, inclusão digital
e inclusão social e outros aplicativos mais utilizados na cidade de Aracaju/SE.
Este foi aplicado, primeiramente, na sala de aula e logo depois foi inserido no aplicativo Google Docs para o
processamento dos dados. Após a aplicação dos questionários em sala de aula, os questionários coletadas
foram tabulados e analisados, visando perceber interesses do universo das pessoas pesquisadas, nesta
cidade, para conhecer ademais os recursos ou ferramentas mais utilizadas como aplicativos de interação na
área digital.
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Para Montez e Becker (2005):

A universalização das telecomunicações fracassou e as perspectivas de melhora não são boas. Mesmo que
ocorra a tão falada reformulação do modelo de telecomunicações ou a desejada ajuda estatal – desejo este
das operadoras, deixe-se bem claro – ainda vai demorar alguns anos até vermos os resultados. Por isso,
torna-se pertinente procurar outras saídas para a inclusão na Sociedade da Informação. Várias iniciativas
nesse sentido já foram tomadas – desde a criação de modernos telecentros até a colocação de internet em
banda larga nas escolas –, porém nenhuma com alcance global, que consiga atingir toda sociedade.
(MONTEZ; BECKER, 2005, p. 19).

A exclusão digital, de acordo com Silveira (2001), impede que se reduza a exclusão social. Estar fora da rede
é ficar à margem dos principais fluxos informacionais. É por isso que a inclusão digital ficou tão importante
dentro do contexto brasileiro. No Brasil, o governo está muito preocupado com a inclusão digital e vem
enveredando esforços para a minimização da enorme disparidade tecnológica existente entre as diversas
classes sociais no país. Foram feitos grandes investimentos através de grupos de pesquisas e estudos
compostos por vários segmentos da sociedade civil para sugerir formas de melhor utilizar a interatividade que
televisão digital possibilita.
Além disso, as tecnologias que subsidiam essa nova realidade na comunicação facilitam a compreensão das
diferentes opções que o país dispõe para efetivar a transição da TV analógica para a digital. O terminal de
acesso, aparelho que permite o uso das TVs analógicas para receber o sinal digital e participar dos programas
interativos, pode ter diferentes custos e várias funcionalidades. O principal diferencial está no vídeo de alta
definição e na interatividade.
Conforme Becker e Moraes (2005), a interatividade é uma consequência da TVD. O fluxo de vídeo é
transmitido através de uma compressão no padrão Moving Pictures Experts Group v.2 (MPEG-2), que permite
multiplexar informações de áudio, vídeo e dados num mesmo canal de transmissão. Os dados podem variar
desde simples enquetes, como acontece hoje na Europa, até aplicações de e-mail, comércio eletrônico ou
sincronização de vários programas, onde o telespectador escolhe qual gostaria de assistir. O que de fato
caracteriza a interatividade é a digitalização da transmissão do sinal, permitindo um canal de retorno no
mesmo veículo de transmissão, dispensando o uso de outros meios para a comunicação com o emissor do
sinal.
A interatividade possibilita ao usuário manifestar suas preferências e reações quanto à escolha e usufruto do
conteúdo e serem exploradas novas aplicações envolvendo as respostas do usuário. Os níveis de
interatividade previstos variam segundo a existência do canal de retorno – que poderá ser local, intermitente
ou permanente – e como ele é mantido ativo para suportar as aplicações que estarão executando em seu
sistema.

2.2. Metodologia de Levantamento dos Dados

A relevância do universo da pesquisa foi centrada nas fontes informativas, privilegiando a cidade de Aracaju.
Como todo estudo científico, para a realização deste, foi necessário selecionar os sujeitos envolvidos na
investigação. “Tais elementos são as pessoas que fornecerão os dados necessários à conclusão da pesquisa”.
(VERGARA, 2005, p.53). As seguintes escolas foram alvo da pesquisa:

• Colégio Estadual Barão de Mauá – Localizado na Rua José Araújo Neto, 119, bairro Conjunto Orlando
Dantas, Aracaju/SE;
• Colégio San Rafael – Localizado na Exp. Gilberto Cardoso de Oliveira, 05, bairro Conjunto Orlando Dantas,
Aracaju/SE;
• Instituição Escola de Línguas Instituto Canadá – Localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215
- Grageru, Aracaju/SE.
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a metodologia de pesquisa de campo associada ao
método quantitativo e de estudo de caso. Os dados foram obtidos por meio de visitas a três escolas
localizadas na cidade de Aracaju/SE: uma escola pública (Colégio Estadual Barão de Mauá) e outras duas,
privadas (Instituto Canadá e o Colégio San Rafael). Os autores explicitaram o foco do projeto aos dirigentes
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responsáveis por cada uma das instituições onde a pesquisa relativa ao tema em apreço seria realizada,
vinculado ao estudo da interatividade, tecnologia da informação e inclusão digital nas escolas de ensino médio
da capital Sergipana.
Após a explanação do trabalho que seria realizado em cada escola pesquisada, os autores assinaram um
termo de consentimento permitindo o acesso dos mesmos às dependências de cada uma das escolas. Assim,
foi possível a aplicação de questionário impresso em papel aos discentes do 2° ano do ensino médio (Colégio
Estadual Barão de Mauá), totalizando nesta turma (39 discentes pesquisados); 3° ano do ensino médio
(Colégio San Rafael), totalizando nesta turma (29 discentes pesquisados) e na escola de capacitação de
língua inglesa – totalizando nesta turma (21 discentes pesquisados), com faixa etária variando entre 15 e 30
anos, além de 08 respostas obtidas pela internet, totalizando 97 pessoas que responderam (é importante
deixar claro que, por não ser obrigatório responder a todas as perguntas, nem todos os estudantes
manifestaram parecer em todas elas).
O questionário foi estruturado em 15 questões de múltiplas alternativas (item 3) onde o aluno poderia
escolher a resposta que mais se adequava à tecnologia que realmente utiliza no dia-a-dia. Após os
questionários serem recolhidos, os dados dos mesmos foram fielmente adicionados a um formulário digital
criado pelos autores utilizando a ferramenta Google Docs. Cada formulário respondido em papel correspondeu
a um formulário preenchido na ferramenta digital por meio de um computador com acesso à internet. Tal
forma de coleta de dados se fez necessário porque não foi possível obter acesso aos laboratórios de
informática das instituições, onde cada aluno poderia utilizar um computador com acesso à web para
responder ao formulário, facilitando sobremaneira o processo de obtenção desses dados.
Após esse procedimento, as respostas dos estudantes foram tabuladas e os resultados apresentados por meio
dos resultados mostrados nos resultados e discussões. Além disso, a forma como tais amostras foram
coletadas demonstram uma solução que faz uso de mais uma ferramenta interativa: o sistema gerador de
formulários da empresa Google. Essa opção facilita a criação de questionários, pois automatiza o processo de
design da página e traz vários estilos de perguntas pré-construídas.
A ferramenta de formulários do Google Docs é bem versátil e pode ser usada para construir avaliações de
algum produto ou serviço, cadastros de pessoas, pesquisas de opinião e até mesmo testes de conhecimento.
A vantagem do mesmo é permitir a disponibilização on-line dos questionários gerados, permitindo o acesso ao
mesmo de qualquer dispositivo com acesso à internet. O formulário do Google Docs admite vários usos, como
questionário simples, ficha de cadastro, pesquisa de opinião, enquete etc. Além disso, ele pode ser facilmente
compartilhado por e-mail ou através de link direto, o que transforma esse recurso em uma ferramenta
importante para professores, alunos, pesquisadores e profissionais cujo trabalho envolva a aplicação de
questionários. A pesquisa foi inserida no aplicativo Google Drive para posterior acesso na forma digital e até
mesmo ser disponibilizada na rede para os pesquisadores terem uma estatística e visualizarem o
comportamento da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segue abaixo a visualização e a análise dos resultados obtidos durante o processo de coleta onde se
encontram os dados como obtidos, sendo possível visualizar a exibição completa dos dados, explorar
respostas individuais, comparação e exibição para analisar conjuntos e segmentos de dados específicos, exibir
e categorizar respostas abertas, bem como, interpretar as respostas dadas pelo universo de participantes da
pesquisa em apreço.

QUESTÕES RESPOSTAS
N.º ENUNCIADO ALTERNATIVAS PESSOAS PERCENTUAL
1 Em qual tipo de escola o (a) Sr. (a) estudou/estuda?
a) Pública 37 38%
b) Privada 60 62%
2 Qual o seu nível de escolaridade?
a) Fundamental incompleto 0 0
b) Fundamental completo 0 0
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c) Ensino médio incompleto 67 69%
d) Ensino médio completo 0 0
e) Curso de capacitação e/ou pré-vestibular 30 31%
f) Superior incompleto 0 0
g) Superior completo 0 0
h) Especialização 0 0
i) Mestrado 0 0
j) Doutorado 0 0
3 Qual é a sua faixa etária?
a) 0-9 anos 0 0
b) 10-19 anos 38 39%
c) 20 ou mais 59 61%
4 Sobre os portais interativos nas programações de TV aberta ou fechada, você tem conhecimento e sabe a
importância desses aplicativos?
a) Sim 67 69%
b) Não 30 31%
5 Com relação a esses novos aplicativos de interatividade, você já teve acesso ao serviço de compras on-line
disponibilizados pelos canais abertos (ex. Globo e Record) ou fechados (ex. Net e SKY)?
a) Sim 61 63%
b) Não 36 37%
6 Na capital do estado de Sergipe (Aracaju), encontra-se disponível o sistema de TV digital e seus aplicativos.
Dentre os abaixo relacionados, qual (ais) você já utilizou e/ou conhece?
a) Interatividade em geral 42 17%
b) Internet pela TV 59 24%
c) Closed Caption 48 20%
d) SAP 23 9%
e) Audio 5.1 21 9%
f) EPG (sinopse ou resumo) 38 15%
g) Outros 16 6%
7 Em sua residência há TV preparada para receber o sinal digital HDTV?
a) Sim 78 80%
b) Não 19 20%
8 Dentre os dispositivos de recepção de sinais de TV abaixo relacionados, qual (ais) deles é (são) utilizado (s)
em sua casa?
a) Antena convencional 23 20%
b) Antena interna 22 19%
c) TV por assinatura 35 31%
d) Antena parabólica 21 19%
e) Conversores digitais (Set-op Box) 7 6%
f) Outros 5 4%
9 Em relação à qualidade da imagem que é exibida pela sua TV, como você a classificaria?
a) Péssima 2 2%
b) Muito ruim 7 7%
c) Razoavelmente boa 29 30%
d) Muito boa 35 35%
e) Razoavelmente ruim 3 3%
f) Excelente 21 21%
10 Com relação ao serviço de transmissão da TV digital móvel no estado de Sergipe e levando em
consideração a mobilidade e a portabilidade do serviço, quanto você considera importante a presença de tal
tecnologia em seu dia-a-dia?
a) Muito importante 50 53%
b) Pouca importância 23 24%
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c) Nenhuma importância 22 23%
11 Dentre os aplicativos de tecnologia de comunicação e de redes sociais abaixo relacionados, quais deles
você mais utiliza?
a) Whatsapp 63 25%
b) Facebook 62 24%
c) Bluetooth 39 15%
d) Youtube 49 19%
e) Interatividade (TV digital) 20 8%
f) Outros 23 9%
12 Você já comprou produtos e/ou serviços pela internet?
a) Sim 49 51%
b) Não 47 49%
13 Tem o hábito de adquiri-los frequentemente por meio da web?
a) Sim 55 57%
b) Não 41 43%
14 Você conhece alguma coisa sobre o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T)?
Em caso afirmativo, o que poderia afirmar sobre a sua qualidade de modo geral?
a) Muito boa 38 39%
b) Excelente 32 33%
c) Muito ruim 1 1%
d) Razoável 16 16%
e) Não conheço, portanto, não posso avaliar 11 11%
15 Considerando as vantagens e as possibilidades oferecidas pelos serviços de interatividade do sistema de
TV digital aos usuários portadores de necessidades especiais, o que você acha sobre o desenvolvimento e
aperfeiçoamento desses aplicativos visando à integração digital das pessoas com deficiência auditiva ou
visual?
a) Excelente 61 63%
b) Razoável 22 23%
c) Ruim 6 6%
d) Muito ruim 8 8%

Tabela 1 - Respostas dos discentes ao questionário aplicado.
Fonte: (Autores).

3.1. Análise das Respostas

A análise dos dados foi realizada de maneira quantitativa e qualitativa. Com relação ao uso das tecnologias,
percebeu-se que a comunidade dos entrevistados usa uma grande diversidade de recursos nas redes abertas
ou fechadas como, por exemplo, a internet. Muitos deles compram livros pela web, fazem uso da tecnologia
interativa, jogos interativos, dentre outras ferramentas digitais. Desta forma, entendeu-se que os
pesquisados fazem uso intensivo de diversos recursos tecnológicos, com exceção da interatividade.
As três primeiras questões identificam o perfil educacional do universo entrevistado. Na resposta à questão 1,
é possível visualizar que a quantidade de interpelados na pesquisa equivalem a 62% que estudam nas escolas
particulares e, na escola pública, 38%. Na questão 2, pergunta-se qual o grau de estudos, então 69%
responderam que ainda estão cursando o ensino médio, e os 31% restantes, curso de capacitação. Das 97
pessoas que responderam à questão 3, 38 tinham menos de 20 anos e 59, tinham essa idade ou mais. A
questão 4, indagava sobre os portais interativos nas programações de TVs abertas ou fechadas. O resultado
foi que 67 pessoas têm conhecimento sobre esses aplicativos e as demais pessoas não possuem nenhuma
informação sobre os mesmos.
As respostas das questões 4 e 5 revelam que uma parcela significativa do universo de pessoas que
responderam à pesquisa (mais de 50%) conhecem sobre os portais interativos e os aplicativos de
interatividade. A questão 6 diz algo bastante interessante sobre o uso das tecnologias de interatividade: boa
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parte delas utilizam o sistema Closed Caption (legenda oculta) e internet pela TV (IPTV), entretanto, muitas
delas desconhecem a vasta gama de possibilidades que a tecnologia de TV digital possibilita.
Cerca de 80% dos entrevistados já possuem TV preparada para receber o sinal digital e 31 % possuem TV
por assinatura. Boa parte ainda usa antena parabólica (19%) e 20% utiliza antena comum. Um grupo
razoável acha que o sinal da TV das suas residências é bom ou ótimo (36% e 30%, respectivamente) e os
demais, ruim ou péssimo. A maioria (53%) sabe da real importância de um sistema móvel de TV e uma
parcela significativa (47%) não faz ideia do que essa tecnologia pode fazer por eles.
Outra questão que merece destaque nessa pesquisa é que duas das três escolas escolhidas para ser universo
dos dados são particulares. Isso endossa o fato de que esses alunos provêm de famílias com bom poder
aquisitivo, dado esse que pode ser facilmente visto ao longo das respostas às questões (quem pode mais,
matriculará seus filhos em escolas particulares, visto que os estados e municípios brasileiros precisam investir
muito na educação básica e média do país para chegar ao nível das escolas particulares).
Um fato ficou evidenciado: as redes sociais são o ponto de encontro (Facebook e Whatsapp). Quase todos os
que usam as redes de relacionamento também conhecem os canais de compartilhamento de vídeos e algum
tipo de rede pessoal (PAN). A maioria dos entrevistados compra produtos e/ou serviços pela internet, mas
muita gente não conhece o novo Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T), apesar de saber
que a transmissão digital de sinais melhora significativamente a qualidade dos serviços prestados pelas
emissoras.
É importante deixar claro que essa investigação partiu de um conceito que leva em consideração o que os
usuários entendem sobre as possibilidades do uso da informática e da internet. Usuário é aquele que tem o
dispositivo sobre o seu poder, entretanto, a maior parte do acesso à internet e ao próprio meio digital é
inconstante e, de certa forma, não é exatamente quantificável devido à sua constante evolução.
Esse acesso se dá no trabalho, na escola, num ponto de acesso público (de modo mais limitado, porém
significativo, devido inclusive a sua capacidade de expansão). Uma questão a ser colocada em relação ao
mecanismo de mensuração aqui aplicado é a necessidade de incorporar essas redes não convencionais de
acesso no contexto das políticas públicas de incentivo, estimulando a criação de iniciativas descentralizadas
de apoio à inclusão digital, que partam do próprio cotidiano do público beneficiado.
Outra questão está diretamente relacionada ao uso de tais tecnologias fora do ambiente escolar. Esse número
não é significativo devido a uma série de variáveis que precisam urgentemente ser colocadas em debate: o
preço dos micros – que vem caindo, mas ainda se encontra em um patamar inacessível a boa parte da
população – não se resolve com o subsídio a programas de criação de micros populares de configuração
limitada que, na verdade, restringe o ambiente da informática e da internet a ser apresentado às pessoas.
Da mesma forma, os programas a serem usados precisam e já podem ser gratuitos e de código aberto, para
que estejam efetivamente à disposição das pessoas, tanto no sentido econômico, quanto de apreensão das
mais variadas dimensões de aproveitamento da tecnologia. Além disso, o preço e a qualidade dos serviços de
provimento de energia elétrica, de telefonia e acesso à internet precisam ser repensados dentro de uma ótica
que possa trabalhar para o incentivo à inclusão, não contra a população que deseja ser incluída.
Na população brasileira, em que o rendimento é de “até um salário mínimo, o percentual de usuários de
internet é de 16%, contra 79% de usuários na faixa de cinco ou mais salários” (Comitê Gestor da Internet1 -
CGI, 2010, p.17). O mesmo Comitê demonstra que, pesquisando somente a população de baixa renda, 84%
não possuem acesso algum à Internet e que os 16% restantes realizam esse acesso de cibercafés, lan-houses
ou telecentros (CGI, 2009, p.126). Embora as estatísticas revelem um crescente aumento do número de
conectados entre as camadas favorecidas, no que se refere à população de baixa renda, a falta de
infraestrutura física, de computador e o custo elevado das conexões apresentam-se como importantes fatores
responsáveis pelo não acesso à internet dessa população (CGI, 2010, p.1).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi exposto, vê-se a grande necessidade de a escola estar-no-mundo, ou seja, de não se fechar
ao mundo tecnológico no qual estamos inseridos. Da mesma maneira que a escola tem investido no
reconhecimento de certas estruturas textuais de gêneros impressos (como, por exemplo, a carta, o bilhete e
o telegrama), é importante que a escola também se abra à reflexão não só da composição textual dos
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gêneros digitais, mas também de seu funcionamento, fato que lhe permitirá avançar no estudo da língua
como um lugar de interação humana. Assim, é preciso mudar a postura do professor, uma vez que ele precisa
se tornar um mediador, coordenador de roteiros seguros e eficientes para a construção do conhecimento do
aluno-navegante.
Os meios de comunicação são indispensáveis em todos os aspectos das atividades humanas. Invenções
históricas como o telefone fixo, o fax, o computador, a internet, o telefone celular, entre outros, mudaram
profundamente a convivência entre as pessoas no mundo moderno. Assim como aconteceu na mudança do
padrão preto e branco para o colorido, a TVDI é um novo marco na história da televisão brasileira.
Além disso, é necessário navegar, é preciso também que o professor admita que precisa mudar, que precisa
aprender, reinventar suas competências e desenvolver novas habilidades. O desafio que se coloca hoje é o de
descobrir novas maneiras de se explorar os recursos da interlocução digital, visando a apontar as diferenças
entre as mídias, explicando a finalidade e a utilidade de cada uma. O desafio que se tem hoje é resgatar o
destinatário perdido, a motivação para escrever, a consciência da importância do ler para a formação do ser.
E uma das grandes vantagens das tecnologias atuais é que, para se relacionar, para utilizá-las, os usuários
precisam escrever e ler.
Daí o grande benefício: os professores devem utilizar e aproveitar o fato de que seus alunos vivem
conectados para conscientizá-los sobre os diferentes ambientes existentes, sobre a necessidade da adequação
da linguagem para esses ambientes, sobre a importância da criticidade para selecionar informações
importantes de outras não tanto; enfim, um trabalho de conscientização não só para alunos, como também
para professores, já que, muito mais do que uma ferramenta lúdica, a internet e seus gêneros podem
contribuir para uma aprendizagem efetiva, uma vez que, além de oferecer informações variadas, permite um
trabalho real com a língua, trabalho esse realizado pelos gêneros digitais – grandes responsáveis pela
comunicação discursiva – e local, podendo-se observar o caráter não só dialógico, mas também sociológico da
linguagem.
A melhoria da qualidade de som e imagem representa apenas as necessidades atuais que o mercado e a
ciência exigem. Entre as diversas possibilidades que o uso dessa nova tecnologia pode oferecer, as mais
importantes são: capacidade de efetuar o comércio eletrônico, estudar, navegar na internet, interagir com a
emissora e o governo eletrônico. Tais serviços criam um ambiente perfeito para auxiliar a sociedade em seu
processo de evolução e da busca continua pelo conhecimento.
Dessa forma, o que fica evidenciado é que a educação para a informática e a internet precisa ser planejada
desde os primeiros níveis de ensino, sem preconceitos ou imposições, sem substituir o analógico pelo digital,
mas reforçando a capacidade cognitiva dos alunos e guiando a descoberta de novos horizontes. O acesso aos
meios deve estimular a capacidade produtiva, apresentando os mais diferentes recursos e serviços
disponíveis, sendo que, para isso, é necessária uma atualização constante dos professores, pedagogos e
técnicos que trabalham com o conteúdo.
O progressivo processo de substituição da tecnologia analógica pela digital deve vir acompanhado de uma
adequação social ao novo aparelho, possibilitando a efetiva inserção e alfabetização digital dos cidadãos
brasileiros. Os países em que os cidadãos estão inseridos no âmbito virtual das relações humanas, em que a
tecnologia e a informação são aliadas, são os mesmos que possuem uma elevada qualidade de vida. Não é
por acaso. É notório o impacto positivo desta alfabetização digital da sociedade.
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