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Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar uma pesquisa realizada sobre o uso de mídias
digitais no processo de ensino aprendizagem em uma escola estadual de ensino médio da cidade de São
Lourenço do Piauí – PI. O trabalho aborda essas novas ferramentas e o seu uso na escola. Destaca-se como
objetivo principal analisar o conhecimento do público alvo acerca das mídias digitais, analisando também com
qual frequência as mídias digitais são utilizadas em sala de aula como metodologia de ensino. Para a análise e
coleta dos dados foi utilizado um questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha. Verificou-se que
de modo geral os alunos não tem um embasamento profundo sobre o assunto, porém entendem a relação
entre mídias digitais e o uso dessas tecnologias e compreendem que seu uso em sala de aula é importante.
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Abstract: This article aims to present a survey on the use of digital media in the teaching learning process in
a public high school in the city of São Lourenço do Piauí - PI. The paper discusses these new tools and their
use in school. Stands out as main objective to analyze the knowledge about the target audience of digital
media, also analyzing how often digital media are used in the classroom as teaching methodology. For
analysis and data collection a questionnaire with open questions and multiple choice was used. It was found
that students generally do not have a deep grounding on the subject, but understand the relationship
between digital media and the use of these technologies and understand their use in the classroom is
important.
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Introdução:

O uso de mídias digitais vem cada vez mais sendo utilizado por toda a sociedade, seja ela por diversão,
entretenimento, a trabalho, ou até mesmo para estudar e atualizar-se. Este uso está bastante inserido no
ambiente escolar. Segundo Brito (2013):

As mídias digitais estão cada vez mais presentes no cotidiano do aluno: em sua casa,
nas práticas sociais e também na escola, com o objetivo de facilitar as práticas
pedagógicas exigindo do professor uma nova postura frente às novas tecnologias.

O professor atual pode e deve buscar novas metodologias para melhorar a sua forma de ensinar, para que
suas aulas não se tornem monótonas e cansativas, o uso de mídias no processo de ensino-aprendizagem é de
fundamental importância para que tal fato venha a ocorrer.

Menezes (2006) afirma que “a utilização de tecnologias digitais na educação deve ser tratada como uma
importante ferramenta de aprendizagem e também como desafio para os alunos”.

O presente trabalho foi feito com o intuito de descobrir os interesses, conhecimentos e necessidades que os
alunos de uma escola de ensino médio da rede pública de ensino do interior do Piauí têm em relação às
mídias digitais no ambiente escolar.

Os alunos a qual a pesquisa investigativa foi direcionada são alunos com a faixa etária entre 15 e 35 anos de
idade, e foram escolhidos devido aos autores já terem um prévio conhecimento de como era o uso de mídias
digitais na referida escola há algum tempo atrás, e queriam verificar se essa realidade mudou nos dias atuais.

O trabalho está estruturado em introdução, que foi dividida em três sub tópicos: Informações da escola a qual
a pesquisa foi direcionada, o conceito de mídias digitais e a importância das mídias digitais no processo de
ensino-aprendizagem, materiais e métodos, que descreve a metodologia usada para a coleta de dados,
resultados e discussões que trazem os dados coletados na pesquisa ilustrados em forma de tabelas seguidas
de comentários sobre as mesmas e conclusão, que trás as considerações finais dos autores.

1. Informações sobre a escola;

A Unidade escolar Malaquias Ribeiro Damasceno é uma escola estadual de ensino médio, que fica localizada
na Avenida Deputado Waldemar Macêdo, S/n, cento, da cidade de São Lourenço do Piauí, CEP 64778-000.

Inscrita no CNPJ de Nº: 03.734.741/0001-94, com cerca de 168 alunos matriculados e frequentes nas aulas,
com atendimento nos turnos vespertino e noturno, porém as aulas só são no turno noturno, funciona com
Ensino Médio Regular e Ensino Médio Para Jovens e Adultos (EJA), e conta ainda com uma sala de recursos
especiais, para atendimento a comunidade portadoras de necessidades especiais(AEE). A escola funciona
atualmente com um quadro de 22 funcionários, sendo 13 efetivos e 9 bolsistas.

É uma escola bem estruturada fisicamente, possui duas turmas de 1º ano, duas turmas de 2º ano, uma de 3º
ano, e ainda uma turma de 1º ano de educação de Jovens e Adultos (EJA). Possui uma biblioteca com
pequeno acervo de livros didáticos e literários, sala de professores, secretaria, diretoria e conta ainda com um
excelente laboratório de informática.
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A escola é beneficiada pelo programa ProInfo (Programa Nacional de Tecnologia Educacional), que é um
Programa educacional criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997 e regulamentado pelo Decreto
6.300, de 12 de dezembro de 2007, para promover o uso pedagógico de Tecnologias de Informática e
Comunicações (TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio.

A referida escola foi escolhida pelos autores do artigo como alvo da pesquisa e coleta de dados, devido a dois
autores terem cursado o ensino médio na mesma, e como já sabiam como era a realidade da mesma com o
uso de mídias digitais em um passado não muito distante, surgiu a curiosidade de saber como estava o uso
de tecnologias no processo de ensino nos dias de hoje.

2. Definição de mídias digitais;

A palavra “Mídia” vem do inglês (media), que pode ser definida como a área da publicidade designada para
veicular anúncio, mídia digital é o mesmo que “mídia online”, que se trata de todo e qualquer conteúdo
produzido e distribuído em formato digital, que foi codificado, (compactado digitalmente), que pode ser
visual, sonoro ou obras escritas.

Em um sentido técnico podemos também dizer que mídias digitais são: computadores, tablets, celulares,
vídeo games, internet, televisão entre outros. Podemos afirmar que essas mídias são um grande avanço na
tecnologia, elas auxiliam e facilitam boa parte de nossas vidas, a proliferação de sites de empresas, tornou
mais fácil e ampliou nossas negociações via e-commerce, contas são pagas com alguns cliques e sem sair do
nosso conforto.

Para o meio publicitário esses avanços tem ajudado muito porque seus anúncios não ficam mais restritos para
apenas um tipo de público, eles podem viajar o mundo através da internet, podem ser divulgados também
em outdoors eletrônicos, sites de comunidades com o uso de banner interativo, e-mail, blog entre outros.

O crescimento dessas mídias vem aumentando extraordinariamente, atualmente podemos presenciar pessoas
conectadas quase que o tempo todo, checando e-mail, atualizando blogs, redes sócias, como prova deste
crescimento podemos ver uma das redes sociais mais famosas do mundo que é o facebook, que em menos de
um ano foi aderido por mais de 200 milhões de usuários. E com a ajuda de celulares, tablets pode-se usar
desses artifícios de forma que estejamos atualizados a qualquer momento na palma das mãos.

As mídias digitais também tem uma ótima participação em prol da aprendizagem a qual a sua inclusão em
sala de aula pode ser um recurso de muito proveito quando bem utilizado pelos professores, ajudando na
comunicação entre professor e aluno, Erik Qualman (2013), (autor da publicação online Socialnomics) afirma
que “nós não temos a escolha se devemos usar mídias social a questão é a forma como vamos usa-las”.

3. A importância mídias digitais no processo de Ensino-Aprendizagem;

As mídias digitais no processo ensino aprendizagem são de fundamental importância, pois com várias
tecnologias presentes o professor pode usar as mesmas como ferramenta para o desenvolvimento da
educação. Com a presença das mídias digitais nas escolas os alunos apresentam mais facilidade para
expressar suas ideias, melhoram a sua aprendizagem, essas mídias contribuem para a integridade social e
também para a comunicação. De acordo com Bolzan (2012) “a utilização de tecnologias digitais na educação
deve ser tratada como uma importante ferramenta de aprendizagem e também como desafio para os alunos”.

As mídias, quando usadas em sala de aula, chamam a atenção dos alunos, que às vezes se cansam das
mesmas metodologias usadas no dia a dia, Pires (2009) apud Prensky (2001, p. 5) afirma que:

Vivemos numa sociedade em constante mudança, e é neste contexto que surgem de
uma forma cada vez mais incontornável as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) na sala de aula. É importante realçar que a integração das TIC
não surge de uma necessidade premente do professor, mas de uma quase imposição
da sociedade digital, da qual os mais novos, os verdadeiros nativos digitais, são os
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principais admiradores.

O educador tem oportunidade de explorar bastante essas tecnologias fazendo uso para pesquisa, vídeo aulas,
produção de rádio e jornal, dentre outros, com isso as aulas ficam mais dinâmicas e os educandos se
interessam mais para a aprendizagem.

Segundo Brito (2013) “o uso das tecnologias se apresentam de uma forma ou de outra eficaz para o ensino e
aprendizagem das crianças e que a cada dia mais está adentrando nossas casas, escolas e se propagando
pelo mundo e contribuindo para a melhoria do processo educacional”.

Confil (2009) afirma que “A contribuição das novas mídias para o processo de ensino-aprendizagem em sala
de aula mostra que mídia, tecnologia, informação e educação devem andar juntos na construção de um
ensino condizente com a realidade tecnológica”.

No entanto, a inserção das mídias digitais nas escolas é importantíssima e vem como um ponto positivo para
o sistema educacional, portanto, é fundamental o conhecimento dessas novas formas de ensinar e aprender.

Materiais e métodos:

A metodologia aplicada para coleta de dados e produção do trabalho foi simples, com cunho qualitativo e
investigativo. Primeiramente foi feita uma visita prévia a escola a qual seria feita a pesquisa investigativa,
onde os autores apresentaram-se aos professores da referida escola e mostraram a intenção de realizar um
trabalho baseado com dados ali coletados, os professores e direção da escola apoiaram-nos e
disponibilizaram-se para tirar qualquer dúvida que dizia respeito à escola.

Um dia após o primeiro contato com a escola, foi aplicado um questionário com perguntas abertas e de
múltipla escolha, as perguntas eram simples, e de fácil entendimento para o nível de escolaridade dos alunos
a qual a pesquisa investigativa foi direcionada.

A coordenadora pedagógica da escola nos acompanhou até as salas, e apresentava-nos aos alunos, e falava o
motivo da nossa ida até lá, e em seguida apresentava-nos aos alunos e falávamos da importância de que eles
colaborassem com a nossa pesquisa. Devido à falta de tempo dos professores e o semestre estar no final,
optamos por deixar os questionários com os alunos, e recolhe-los no outro dia. No dia seguinte voltamos à
escola recolhendo os questionários e agradecendo aos alunos, professores e a direção da escola pelo apoio e
colaboração de todos.

A pesquisa foi feita com cerca de 128 alunos, porém, desse número, apenas 88 responderam os questionários
colaborando com a produção do trabalho, ou seja, 68,85% dos entrevistados contribuíram de fato com o
artigo.

A seguir trazemos os resultados e discussões, elaborados com os dados coletados na escola, ilustrados em
tabelas, e nos casos onde as perguntas eram abertas, ou seja, o aluno fazia suas próprias colocações acerca
do que lhe era questionado, trazemos as respostas dadas por alguns dos alunos, nesse caso, optamos por não
divulgar o nome dos entrevistados, por questões de preservação de imagem, os mesmos são identificados por
letras.

Resultados e discussões:

A caracterização dos dados obtidos mediante levantamento de pesquisa investigativa sobre o uso de mídias
digitais é ilustrada a seguir, através de tabelas, seguidas de comentários que reforçam as indagações feitas
durante a aplicação do questionário aos alunos.

A primeira pergunta contida no questionário averiguava o conhecimento que o público a qual a pesquisa foi
direcionada tinha acerca das mídias digitais, listamos abaixo algumas repostas fornecidas pelos alunos
participantes da investigação quando perguntados aos mesmos “O que você entende por mídias digitais?
’.
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Aluno (A): “São novos métodos de tecnologias usadas no processo de ensino-aprendizagem”.

Aluno (B): “São meios tecnológicos que os professores utilizam para facilitar o ensino de conteúdos para os
alunos”.

Aluno (C): “São novos métodos de ensino que utiliza o uso de tecnologias”.

Com base na análise feita com as respostas dadas aos alunos, quando questionados qual o seu entendimento
por mídias digitais, fica claro que os mesmos podem não saber o conceito correto de mídias digitais, porém,
pode-se perceber que eles sabem que as mídias digitais estão relacionadas com o uso de tecnologias.

Em seguida, perguntou-se aos alunos com qual frequência as mídias digitais são utilizadas como metodologia
de ensino no processo de ensino-aprendizagem, a questão era de múltipla escolha e continha as seguintes
opções: Sempre, as vezes, quase nunca e nunca, as respostas dadas pelos alunos resultaram na tabela
abaixo, que contém a porcentagem do total de estudantes que optou por cada uma das respostas contidas na
questão.

Com qual frequência as mídias digitais são utilizadas com metodologia de ensino no processo
de ensino-aprendizagem pelos professores?

Respostas contidas no questionário Nº de alunos (representado em porcentagem) que
optaram por essa resposta:

Sempre 6,8 % dos alunos

As vezes 85,5 % dos alunos

Quase nunca 7,9 % dos alunos

Nunca 0% dos alunos

Analisando a tabela, pode-se perceber de certa forma, que as mídias digitais são utilizadas como metodologia
de ensino, levando em consideração que a maioria dos estudantes optaram pela opção “as vezes”, e nenhum
dos estudantes optaram pela opção “nunca”, o que nos leva a considerar que as mídias digitais são usadas
em sala de aula, não de forma constante, mas são.

Também foi pedido aos alunos que indicassem o quanto eles consideravam importante o uso de mídias
digitais pelos professores, nessa pergunta foram atribuídos valores de 1 á 10, a qual 1 equivalia que o uso de
mídias digitais não era importante, e 10 equivalia que o uso desses meios em sala de aula eram de extrema
importância, os resultados baseados nas respostas dos alunos, bem como o total de alunos que optaram por
cada uma das respostas encontram-se ilustrados na seguinte tabela:

Em uma escala de 1 à 10, o quão você considera importante o uso de mídias digitai
pelos professores em sala de aula?

Nº equivalente a resposta dada
pelos alunos

Quantidade de alunos que optaram por essa
resposta.

1 0 Alunos
2 0 Alunos
3 2 Alunos
4 0 Alunos
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5 4 Alunos
6 6 Alunos
7 8 Alunos
8 18 Alunos
9 24 Alunos
10 26 Alunos

Avaliando a tabela anterior, que questionava os alunos o quão eles consideravam importante o uso de mídias
digitais pelos professores em sala de aula, podemos observar que grande maioria atribuíram um grau de
importância acima de cinco para o uso dessas mídias, enfatizando que a maioria (26 alunos) consideraram
que o uso dessas mídias em sala de aula é muito importante, e que apenas três alunos impuseram notas
abaixo de cinco, considerando o uso de mídias não importante para o processo de ensino-aprendizagem.

Também foi perguntado aos alunos se na concepção deles, a instituição de ensino a qual eles estudam
oferece suporte para que eles façam o uso de mídias digitais, a questão era de múltipla escolha e trazia as
opções “sim” e “não”, porém na mesma questão pedia-se que os alunos explicassem o porquê da resposta.
Para ilustrar as respostas dos alunos foi criada uma tabela a qual trás o número de alunos em porcentagem
que optaram por cada resposta e algumas das explicações dadas pelos mesmos.

Em sua concepção, a instituição de ensino que você estuda oferece suporte para que
os alunos façam uso de mídias digitais?

Respostas contidas na questão: Quantidade de alunos (em porcentagem) que
optaram pela resposta:

Sim 98,9% dos alunos

Não 1,1% dos alunos

Aluno (D): “Sim, pois existe uma sala de informática com acesso a internet para pesquisa, e diversas outras
mídias digitais, como data show, dentre outras”.

Aluno (E): “Sim, porque na escola tem uma sala de informática bem equipada para os alunos”.

Aluno (F): “Não, pois é muito difícil o acesso dos alunos a sala de informática, apenas com a permissão do
professor”.

Observando os dados da tabela anterior, bem como analisando o porquê das respostas dadas pelos alunos
podemos afirmar que quase todos os entrevistados acreditam que a escola fornece suporte para que eles
façam o uso de mídias digitais na escola, e a maioria dessas respostas é justificada pela presença do
laboratório de informática existente na escola, e apenas um aluno discordou dos demais participantes da
pesquisa, alegando que o acesso ao laboratório é difícil, e que esse acesso só pode ocorrer se um professor
autorizar.

Por fim pediu-se aos alunos que citassem quais as mídias digitais eram importantes para que os professores
usassem e sala de aula e de que maneira, a questão era livre, com o intuito de descobrir a opinião dos
alunos, e curiosamente, a maior parte dos alunos sugeriu que o celular fosse usado de uma maneira que
contribuísse para a aprendizagem dos mesmos, sem acarretar danos às metodologias de ensino já utilizadas
pelos professores, abaixo transcrevemos algumas das respostas explanadas pelos alunos nos questionários.

Aluno (G): “O celular, de uma maneira que se possa usá-lo para ajudar no momento das aulas”.
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Aluno (H): “O celular, com permissão dos professores para se fazer pesquisas nas aulas”.

Aluno (I): “Os celulares e a internet, para melhorar a qualidade das aulas”.

Conclusão:

Embasados com a análise e compreensão dos dados coletados na escola a qual a pesquisa que fomentou esse
artigo foi realizada, podemos concluir que nos dias de hoje, existe sim o uso de mídias digitais pelos
professores no processo de ensino-aprendizagem.

Fato que não era muito comum no tempo em que os autores estudavam na referida escola, vale a pena
ressaltar que no período a qual estudávamos, a única mídia digital existente na escola era um único
computador, e o mesmo não podia ser utilizado pelos alunos, hoje em dia, a escola oferece um suporte para
acomodar os alunos no que diz respeito à inserção dos mesmos ao mundo digital.

Pôde-se perceber também que por mais que esse uso não seja constante, ele existe, e que quando existe os
alunos sentem-se mais atraídos pelas aulas, e isso é bom, pois no momento em que o aluno se sente
fascinado por uma aula, o mesmo aprende mais rápido. As TICs possuem papel fundamental para a
construção de conhecimento dos alunos, Pires (2009) afirma que “As TIC devem ser introduzidas nos
contextos educativos de modo que os alunos possam construir activamente o seu próprio conhecimento, sem
que estas assumam apenas um papel de complementaridade das outras atividades”. Por fim, podemos
concluir que as mídias digitais em ambiente escolar são de extrema importância, e que as mesmas devem ser
inseridas nas metodologias de ensino, propiciando aos alunos mais interação e conhecimento sobre as
mesmas, e que na escola a qual a investigação foi feita, tal fato está ocorrendo, de uma forma não tão
rápida, mas está.
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