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RESUMO

As Tecnologias da Informação e da Comunicação têm adentrado nos espaços escolares, sem no entanto,
serem percebidas e utilizadas como uma ferramenta de desenvolvimento das habilidades esperadas nas
instituições formais de ensino. Muitos professores continuam utilizando as mesmas metodologias e
instrumentos com as novas técnicas, o que não repercute as novas exigências da sociedade nas práticas
escolares. Enquanto alguns teóricos se preocupam como utilizar corretamente as TIC, outros defendem que o
importante é atingir os objetivos almejados, não importando de que forma as tecnologias são utilizadas. As
escolas, principalmente as públicas, ainda enfrentam muitas dificuldades técnicas e estruturais para seu uso.
É preciso vencer os obstáculos impostos e avançar rumo aos novos paradigmas exigidos pela sociedade.
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ABSTRACT

Information Technology and Communication have stepped into the school premises without however being
perceived and used as a tool of development expected in the formal institutions of learning skills. Many
teachers are still using the same methodologies and tools with new techniques, which is not reflected the
changing demands of society in school practices. While some theorists worry how to properly use ICT, others
argue that it is important to achieve the desired goals, regardless of how technologies are used. Schools,
especially public ones, are still facing many technical and structural difficulties in its use. It is necessary to
overcome the barriers and move toward new paradigms required by society.
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INTRODUÇÃO

O chavão nova sociedade tecnológica utilizado em muitos escritos acadêmicos sobre educação e tecnologias
não parece adequado, uma vez que a sociedade humana sempre esteve permeada de tecnologias. É preciso
pensar além das tecnologias, procurando sentido para a adequação das instituições escolares à nova etapa da
tecnologização: a da convergência das mídias. Para começar, pensemos sobre o que são as mídias, qual o
papel dos docentes diante da profusão de mídias e como são, ou serão, os novos modos de aprender.

A Escola, invenção relativamente recente da humanidade, surge no século XVII nos moldes que a

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/aprendizagem_e_escola_novas_exigencias_velhos_paradigmas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



conhecemos hoje, estando seu surgimento intrinsecamente ligado ao capitalismo. Com a Revolução
Industrial, veio também a necessidade de formar mão de obra para as indústrias nascentes. Além disso, a
burguesia sentia "a necessidade de &39;socializar&39; e &39;educar&39; a massa trabalhadora existente nos
grandes centros urbanos, para formá-los como &39;bons&39; cidadãos e trabalhadores disciplinados"
(COIMBRA, 1989, p.15). Desde então, aliado aos objetivos de ensinar a ler, escrever e contar, a escola
também deve formar cidadãos. Mais recentemente, cidadãos conscientes e críticos.

Sociólogos, filósofos, pedagogos e outros tantos teóricos tem (re)pensado a escola enquanto instituição onde
um grupo de professores e alunos se encontram diariamente para cumprir, de um lado, a "sagrada" missão
de ensinar, e de outro, a dura imposição de aprender os conteúdos previamente selecionados, através de
metodologias e instrumentos didáticos mais diversos.

Nas últimas décadas do século XX, com a chegada das TIC - Tecnologias da Informação e da Comunicação, às
instituições escolares, o debate se acirrou, dividindo opiniões sobre sua utilização nesses espaços.

AS TECNOLOGIAS E SUA CONVERGÊNCIA

É a convergência das mídias, na coexistência com a cultura das massas
e a cultura das mídias, estas últimas em plena atividade, que tem sido
responsável pelo nível de exacerbação que a produção e circulação da
informação atingiu nos nossos dias e que é uma das marcas registradas
da cultura digital. L. Santaella

A tecnologia tem sido objeto de poder e dominação desde as mais remotas épocas da sociedade humana.
Quando os homens usavam toras de madeira e ossos de animais para sua defesa, seja de animais ou grupos
rivais, já demonstravam conhecimentos capazes de transformar a própria natureza em artefatos tecnológicos.

Os agrupamentos humanos foram se desenvolvendo, mais ou menos rapidamente, de acordo com sua
capacidade de inovação tecnológica. Os machados de madeira sucumbiram aos de pedra e estes às lanças
com pontas de metal. Dessa forma, sucessivamente, as tecnologias produzidas possibilitaram a ampliação de
domínio de outros povos e a posse de suas riquezas.

Uma das primeiras tecnologias, e que de certa forma possibilitou todas as outras, foi a tecnologia da
linguagem: a sistematização de sons, de forma que todo o grupo conseguisse se comunicar rapidamente, com
eficiência e eficazmente, facilitando o trabalho em grupo e a transmissão de conhecimentos, ainda que muito
se perdesse na cultura oral.

Alguns milênios depois, surgiu a escrita, em diferentes pontos do planeta, e seus suportes: pedras, tábuas de
argila, papiro, pergaminho, papel. Com a invenção da tipografia, por Gutenberg, o conhecimento passou a
circular de forma mais rápida e universal, embora ainda restrito às classes superiores, dominantes. Livros,
jornais e revistas traziam informações em determinados contextos, mas só atingiam poucos letrados, e
mesmo assim, pela precariedade dos transportes, muito tempo depois de sua publicação.

Com a tecnologia do áudio e imagem, surgiram a fotografia, rádio, cinema e televisão.

Por estarem tão presentes em nosso cotidiano, não mais pensamos em qualquer dessas tecnologias como
novas ou revolucionárias.

No século XX, surgem as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, que embora possam ser acessadas
pela maioria dos sujeitos das comunidades escolares, na maioria das vezes fora das escolas, têm causado
muitos embates no campo educacional.

Quando a escola pensou em se modernizar, abandonando o giz e quadro-negro e passando ao quadro branco
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e caneta, trouxe os aparelhos de televisão e vídeo para suas salas, e os professores tentavam adaptarem-se a
essas mudanças, os alunos já estavam “em outra”. Freneticamente, recorriam às lan houses em busca de
entretenimento com os jogos e faziam das salas de bate-papo e comunidades virtuais os ambientes de
socialização preferidos.

A essa altura, as TIC estavam em plena evolução, alterando cada vez mais o comportamento humano,
principalmente daqueles que já nasciam “plugados” e “conectados” com o mundo. As tecnologias digitais
buscavam a convergência das formas de comunicação e informação conhecidas até então, disponibilizando o
acesso e possibilidade de produção da informação a qualquer pessoa conectada na rede das redes, a internet,
que

possibilita a comunicação entre pessoas para os mais diferenciados fins: fazer
negócios, trocar informações e experiências, aprender juntas, desenvolver pesquisas
e projetos, namorar, jogar, conversar, enfim, viver novas vidas, que podem ser
partilhadas em pequenos grupos ou comunidades virtuais. (KENSKI, 2007, p.33)

Essa nova lógica interacional influenciou mudanças profundas nas corporações empresariais, independente de
seu tamanho e área de atuação, e também nas relações pessoais, mesmo entre os indivíduos
“desconectados”.

Para Setton (2011, p. 93), uma técnica não é boa, má ou neutra. As técnicas condicionam comportamentos
que não poderiam ser pensados sem sua presença, pois a cada nova técnica criada, a sociedade
correspondente se condiciona a seu uso. Para a autora, a emergência do ciberespaço acompanha, traduz e
favorece uma evolução geral da civilização (idem, ibdem).

ESPAÇO ESCOLAR E APRENDIZAGENS

A escola parece um desmancha-prazeres. Tudo o que as
crianças adoram a escola detesta, questiona ou modifica.
J.M. Moran

Desde as primeiras horas de vida, o ser humano é compelido a aprender: a respirar fora do útero materno, a
sugar o leite oferecido, a chorar para demonstrar descontentamento e por aí afora.

Na sociedade capitalista, com a necessidade de ensinar alguns conhecimentos, tidos como essenciais à vida
social, alguns conteúdos são selecionados, organizados e ofertados formalmente em instituições cujos
objetivos são transmitir saberes e formar cidadãos.

A escola é um lugar de encontros, mesmo que não o seja com um novo saber. Quinteiro (2009, p.42) diz que
"as crianças querem ir à escola para brincar, aprender e fazer amigos, porém constatam a falta de sentido da
escola e de suas aprendizagens". Há uma ruptura entre os objetivos escolares e a vida dos estudantes, quer
sejam crianças, jovens ou adultos.

Apesar de ter como um de seus objetivos formar bons cidadãos, as escolas não tem qualquer preocupação
quanto ao cerne pessoal de seus alunos, estando os seus objetivos totalmente desarticulados do bem-estar
individual:

No que concerne à dimensão individual, a escola parece renunciar tanto a educar
para o viver bem quanto a proporcionar esse viver bem em suas atividades do
dia-a-dia, fazendo com que o tempo de aprendizado se apresente penoso para seus
educandos, desarticulado de qualquer ligação com o prazer. (PARO, 2001, p.34)

Ao analisar a trajetória do educador Anísio Teixeira, Nunes mostra alguns aspectos da vida escolar nas
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primeiras décadas do século XX, no Brasil. Segundo ela, em meados de 1920, na Bahia, "as boas escolas para
todos era um alvo inatingível" (p.92). Como continua inatingível até hoje para a maioria da população do
país. Muitas políticas de governo e de Estado vem montando projetos-piloto nas diversas esferas públicas
sem, no entanto, atingir um alto número de estudantes.

Vidal (2001), sobre a inadequação das estruturas físicas escolares no começo do século XX, esclarece que

Das 236 escolas do Distrito Federal, apenas 89, em 1927, funcionavam em prédios
próprios. destes, somente 20 haviam sido construídos para abrigar escolas e, na
avaliação do Diretor-Geral, eram mal planejadas: sem iluminação apropriada,
circulação conveniente, ambientes de recreio e instalações higiênicas compatíveis
com os ideais da educação sadia. (p.60)

A autora continua descrevendo que Fernando de Azevedo se preocupava, além da distribuição das novas
escolas e reforma das existentes, em "controlar o corpo do educando". A Diretoria de Instrução Pública,
efetuava uma avaliação geral e sistemática da saúde dos alunos, através de fichas individuais onde eram
anotadas: "medidas antropométricas, relato de doenças anteriores, hábitos da criança e da família,
antecedentes de alcoolismo, tabagismo, sífilis, etc" (VIDAL, 2001, p.60) .

Da mesma forma que aconteceu em 1934, quando "a escola havia fornecido escova de dentes, pasta, sabão,
toalha, uniformes, lenços e latas de graxa aos alunos necessitados" ( NUNES, 2000, p.289), hoje, muitas
Políticas de Estado destinadas às escolas, se prestam mais ao controle da saúde física, como o PSE -
Programa de Saúde na Escola, que aos objetivos de desenvolvimento cognitivo e intelectual dos alunos.

Além do arcabouço de conhecimentos acumulados na escolarização, este costuma ser um período constituído
de muitos revezes. A lógica das instituições escolares, com suas infinitas legislações, parece incompreensível
para seus alunos: "cursei o &39;admissão&39;, ansiando entrar para o Ginásio. Foi quando tive minha
primeira decepção escolar. Após frequentar a sexta série, vi-me rebaixada à quinta. Implantara-se a Lei
5692/71" (VIDAL, 2001, p.16).

A autora nos apresenta ainda outro objetivo escolar que não apenas transmitir conhecimentos e transformar
alunos em pesquisadores. Citando métodos e disciplinas escolares, esclarece: "Trabalhos Manuais ainda
possuía uma segunda intenção: ensinar a amar o labor" (VIDAL, 2001, p.63).

Mészáros não se surpreende ao constatar que

mesmo as mais nobres utopias educacionais, anteriormente formuladas do ponto de
vista do capital, tivessem de permanecer estritamente dentro dos limites da
perpetuação do domínio do capital como modo de reprodução social metabólica
(2008, p.26)

As vozes estudantis não se fazem ouvidas diante do controle sócio-político-educacional exercido pela escola,
como preparação para a vida em sociedade:

Um primeiro indício de que a disciplina era rígida. A publicação de &39;Instruções
relativas a disciplina escolar e aos deveres e direitos dos alunos&39; apontava para
outros mecanismos de controle. Nela, eram arrolados os comportamentos devidos,
indicadas as penalidades e informados os direitos do corpo discente. (VIDAL, 2001,
p.40)

Se a disciplina era matéria de legislação do Instituto de Educação, no Rio de janeiro, em 1932, hoje a mesma
necessidade se faz presente. São os novos aparelhos midiáticos, que convergem as mais recentes tecnologias
da informação e comunicação aqueles que mais preocupam aos profissionais da educação, quanto à
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regulamentação e “controle”.

A aprendizagem ocorrida dentro das instituições escolares tem dividido opiniões quanto aos objetivos,
conteúdos, metodologias adotadas e até da própria estrutura física das mesmas.

Para Mészáros (2008), e escolarização serve exclusivamente à lógica perversa do capital mas "[...] muito do
nosso processo contínuo de aprendizagem se situa, felizmente, fora das instituições educacionais formais"
(p.53). Para ele, os alimentos intelectuais, morais e artísticos podem ser encontrados em outros lugares. O
autor ainda nos adverte que, "muitas escolas podem causar um grande estrago, merecendo portanto,
totalmente, as severas críticas de Martí, que as chamou de &39;formidáveis prisões&39;" (p.54).

Assim como Mészáros, Moran defende a ideia de que cada aluno pode buscar as suas próprias fontes de
conhecimento, embora condicione a construção do conhecimento à intervenção de um professor:

O aluno nem precisa ir à escola para buscar as informações. Mas para interpretá-las,
relacioná-las, hierarquizá-las, contextualizá-las, só as tecnologias não serão
suficientes. O professor o ajudará a questionar, a procurar novos ângulos, a relativar
dados, a tirar conclusões. (MORAN, 2007, p.165)

As TIC tem adentrado os muros escolares, de instituições privadas e públicas há alguns anos, pouco depois de
ter invadido o espaço social de praticamente todas as classes sociais. Mesmo entre a população com baixa
renda per capita, que não dispõe do aparato tecnológico em suas residências, sua utilização está disponível
em empresas especializadas, nas lan-houses encontradas na periferia de qualquer centro urbano.

Diante do assombroso poder das mídias interconectadas, Canclini (2008, p.23) adverte que "a escola vê
reduzir-se sua influência: primeiro a mídia de massas e, recentemente, a comunicação digital e eletrônica
multiplicaram os espaços e circuitos de acesso aos saberes e à formação cultural".

Enquanto os professores tentam manter os alunos enfileirados diante de um “moderno” quadro branco,
aqueles acionam seus smartphones e conectam-se automaticamente com o mundo, através da www (world
wide web). Em escolas que atendem às classes mais pobres, mesmo que não tenham acesso à internet, os
alunos trocam mensagens, fotos e vídeos entre si através de seus aparelhos celulares.

Principal foco de interesse dos jovens educandos, as TIC tem promovido muitos debates acerca de sua
utilização nas escolas. De um lado, os aficionados pelas tecnologias que defendem sua utilização como
ferramenta didática. De outro, professores não afeitos ao seu uso, que temem pelo desvio de atenção dos
seus alunos.

SABERES E COMPETÊNCIAS

A aprendizagem é a nossa própria vida, desde a juventude
até a velhice, de fato quase até a morte; ninguém passa
dez horas sem nada aprender. Paracelso

Faz parte dos objetivos da Escola, além de ensinar os conteúdos previstos, manter seus alunos por todo
período determinado como letivo, dentro de seus muros. Isso tem se constituído como um grande entrave
para essas instituições.

Já no Brasil Império eram grandes as dificuldades em manter o interesse e a presença dos alunos nos estudos
preparatórios. Por diferentes razões, os jovens da época também sentiam necessidade de abreviar o tempo
de escolarização:

Apesar do elevado número de reprovações decorrentes da precipitação de muitos
jovens dispostos a tentar a sorte nos exames, e do pouco escrúpulo de muitos
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professores que os davam prematuramente por habilitados, admitia em 1860 o
Inspetor Geral Euzébio de Queiroz: &39;O estado de adiantamento de alguns
examinandos demonstra que há quem saiba ensinar&39;"(HAIDAR, 2008, p.53).

No final do Império, havia a preocupação em renovar as metodologias de ensino, de forma que estas
favorecessem o estímulo de novas funções cognitivas: "Os novos métodos que salientavam o papel da
observação e da reflexão na aprendizagem, minimizando a função até então predominantemente da memória,
haviam insuflado vida nova aos estudos científicos" (HAIDAR, 2008, p.143)

Nunes (2000, p.353/4) nos mostra que, já no início do século XX, mesmo com o crescimento da oferta de
escolaridade fundamental, muitos alunos evadiam ou não conseguiam a aprovação escolar, causando a
"repetência série a série". Segundo a autora,

a escola não estaria beneficiando os alunos que nela haviam ingressado, ou seja, a
escolaridade estaria a perder-se, deixando o país na dependência de um ensino
supletivo para amenizar ou, pelo menos, manter sem agravar a taxa de analfabetos
da população adulta, que em meados de quarenta alcançava o índice de 55%.
(NUNES, 2000, p.354)

Os saberes escolares e suas avaliações, desarticuladas da práxis docente e dos interesses pessoais do aluno,
tornam penosa e sem sentido a aprendizagem da maioria dos conteúdos escolares. Não é perceptível ao aluno
os benefícios de sua escolarização no momento em que ela acontece, é necessário esforço para superar as
dificuldades e atingir as expectativas próprias, familiares e de toda a sociedade, que estigmatiza àqueles que
não conseguem demonstrar competência para os estudos.

Muitos eventos são organizados dentro da esfera educacional para discutir como enfrentar a evasão, falta de
interesse, dispersão dentro da sala de aula. Dentro das Universidades, surgem muitos grupos de estudo
tentando estabelecer as relações entre as TIC e a aprendizagem escolar. Mas, com as TIC surgem novos
dilemas quanto aos saberes e competências, dessa vez muito mais de professores que dos próprios alunos.

Para se adequar à esta nova realidade escolar que conta com alguns equipamentos midiáticos, é preciso que
professores busquem novas competências, pois como afirma Fernandes:

Tendo como parâmetro o pressuposto de que o trabalho com a informática na
educação exige do professor, além do conhecimento básico em informática,
conhecimento para planejar e orientar a aprendizagem, para estimular a pesquisa e
o pensamento dos alunos, e ainda desenvolver um processo de ensino e
aprendizagem crítico e criativo, utilizando o computador como um dos recursos, é
necessário que sua formação contemple um ensino que integre vários componentes,
evitando, assim, uma formação fragmentada, baseada apenas no aspecto
instrumental. (2004, p.35)

A necessidade de adequação já é prevista nos PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais:

É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como
instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação
às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas
sociais presentes e futuras. (vol.1, p.104)

Já não cabe discutir "se" as TIC devem ser utilizadas como ferramenta didática, mas "como" e"em quais
momentos" ela será utilizada.
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Como afirma Belloni (2009, p.26) "talvez sejamos ainda os mesmos educadores, mas certamente nossos
alunos já não são os mesmos, &39;estão em outra&39; , são outros, têm uma relação diferente com a
escola".

É dever de cada professor reconhecer suas deficiências, adquirir as competências necessárias e,
principalmente, aprender a aprender com seus alunos. Certamente, unindo a competência destes com a
utilização das mídias com o conhecimento já sistematizado pelo professor, as aulas serão proveitosas,
estimulantes e contextualizadas, desenvolvendo os saberes e as competências necessários à vivência na atual
sociedade, em todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

ATUAÇÃO DOCENTE E MÍDIAS

Quanto ao papel do professor, este é entendido como mediador do
processo de ensino e aprendizagem, utilizando seus conhecimentos para
provocar e orientar o processo de aprendizagem, buscando o equilíbrio
dos recursos mobilizados pelo aluno para a construção do conhecimento.
N.L.R.Fernandes

O uso das tecnologias nas escolas é um ponto de discórdia entre os autores que se propõem a tratar do tema.
Enquanto Tajra (2000) defende que não importa o modo como o professor usa a tecnologia mas que ele
consiga atingir seus objetivos didáticos, Kenski (2007) diz que não basta utilizar a tecnologia, é preciso saber
usar de forma pedagogicamente correta.

Em um ponto todos parecem concordar: os docentes precisam aprender a se relacionar com as mídias.

Parafraseando Belloni (2009), podemos afirmar que os computadores, assim como a televisão citada pela
autora, e as demais mídias que foram sendo assimiladas por este, ao serem inventadas exigiram que se
inventasse também o seu uso.

Enquanto as formações iniciais ainda encontram-se insipientes na formação do “novo profissional da
educação”, as formações continuadas não conseguem abarcar o rol de habilidades necessárias para o uso das
TIC. Além disso, a falta de autodidatismo e de motivação dos professores, os problemas técnicos e
operacionais dos equipamentos presentes nas escolas, além do número pequeno de computadores
comprometem a relação educação e tecnologia.

Precisamos “inventar” como ensinar com e para as TIC. Belloni (2009), considera uma condição sine qua non
a educação para as mídias ou a mídia-educação para a realização de uma cidadania plena.

Não há o quê nem de onde o professor copiar. Nunca houve uma sociedade como a que vivemos hoje. O
grande desafio para as escolas é superar os desafios pedagógicos, institucionais, técnicos e operacionais para
o uso das TIC.

OS NOVOS MODOS DE APRENDER

O desafio é o de inventar e descobrir usos criativos da tecnologia
educacional que inspirem professores e alunos a gostar de aprender,
para sempre. V.M.Kenski

Se nas escolas tradicionais há um espaço físico demarcado, para alunos e professores, e um tempo finito para
as aulas acontecerem, as mídias possibilitam que este recorte espaço-temporal de aprendizagem seja
enormemente ampliado.
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Já não é necessária a presença de um professor, sequer um objetivo definido para que crianças e jovens
sigam zapeando entre um hipertexto1 e outro, e fazem descobertas incríveis sobre História, Geografia,
Matemática, assimilem não só sua língua natal, mas aprendam outros idiomas, cultura de outros povos e
aprendam muita “cultura inútil”, se é que ela existe. Não mais precisam de apoio para aprender a navegar na
rede. Aprendem cedo e muito rapidamente.

Vendo desse ângulo, parece claro que os professores são totalmente dispensáveis a partir da "geração F5"2.

Mas a realidade é bem diferente. Como afirma Moran (2007, p.165),

O aluno nem precisa ir à escola para buscar as informações. Mas para interpretá-las,
relacioná-las, hierarquizá-las, contextualizá-las, só as tecnologias não serão
suficientes. O professor o ajudará a questionar, a procurar novos ângulos, a relativar
dados, a tirar conclusões.

Mais do que nunca, os jovens precisam de alguém que lhes mantenha o foco de aprendizagem, os ensinem a
refletir sobre todas as informações pescadas na grande rede.

Desde muito cedo, a criança aprende a conviver e a conciliar uma variedade de
informações e tecnologias, passando a acumular conhecimentos não só vindos de
seu ambiente próximo – pais, grupos de amigos e professores-, mas, sobretudo,
produzidos pelas mídias (SETTON, 2011, p. 23).

A atuação de pais e professores não só é importante como extremamente necessária para que as crianças e
jovens possam manter uma posição coerente e responsável com relação ao conteúdo acessado nas redes.

Assim como aconteceu no início do século passado, quando a educação desenvolvida para outra realidade, um
outro mundo e uma outra sociedade (BRANDÃO, 1999, p.82) precisou ser repensada pelos “pioneiros da
educação”, urge uma nova reflexão sobre a educação, que deverá preparar os homens para a civilização
(idem, p.88). Para a autora, a pobreza é também, de certa forma, pobreza cultural, que a escola de qualidade
permitirá corrigir (idem, ibdem).

Sobre o combate à “pobreza cultural” causada pela dificuldade de acesso às tecnologias, Belloni (2009, p. 10)
enfatiza que cabe à escola, especialmente à escola pública, atuar no sentido de compensar as terríveis
desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual a estas máquinas está gerando.

Embora sejam gritantes as dificuldades de pessoal, técnicas e operacionais enfrentadas pelas escolas,
sobretudo as públicas, não podemos deixar de concordar que estas são espaços privilegiados de disseminação
do uso das TIC para as classes mais baixas da população.

O sentido do ensino secundário, em que importava saber que todos necessitam desenvolver livremente as
suas faculdades, adquirindo hábitos de reflexão e análise, citado por Carvalho (1998, p.350), cabe hoje já a
partir da educação infantil, pois

por meio das trocas de saberes entre os pares, nos pátios, durante jogos e
brincadeiras, nas conversas informais, as crianças e adolescentes dão continuidade
ao seu papel de telespectadores ativos e criativamente produzem novos sentidos
sobre os produtos midiáticos que consomem todos os dias (OROFINO, 2005, p.65).

Temos uma geração como nunca existiu, frequentando escolas nos mesmos moldes das suas primeiras
concepções: um professor que é responsável pela aprendizagem de determinados pontos para uma turma de
alunos, e que usa basicamente a exposição desses assuntos através da oralidade por horas a fio.

Ora, a partir da popularidade dos meios de comunicação de massa, especialmente a televisão, já começou a
mudar os hábitos de crianças e adolescentes com relação ao foco de atenção. Hoje, com a "geração F5" é
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impossível deter sua atenção por mais que alguns minutos em uma exposição oral e linear sobre qualquer
assunto, mesmo que seja de seu interesse.

Se nos idos 1940, o ministro Capanema propunha uma nova forma de organização da "Juventude Brasileira",
cuja base de funcionamento e ritmo de vida seria a escola, onde a educação a ser dada pelo estado deve ser
ministrada só na escola, essencialmente (HORTA, 1994, p.259), hoje é impossível pensarmos nessa
instituição como única instância de educação e nem mesmo como a principal delas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos vivendo um tempo de profundas mudanças na sociedade, impostas pelas Tecnologias da Informação
e da Comunicação. A escola, assim como muitas outras organizações, precisam se adaptar à nova realidade.
Por maiores que sejam as dificuldades estruturais e a desmotivação e desqualificação profissional para atuar
com as TIC, não há como retroceder. O melhor aparato tecnológico depende de uma boa formação docente e
vice-versa: não há fórmulas prontas. Todos os esforços precisam ser empreendidos para que as instituições
escolares consigam atingir seu objetivo principal: garantir a aprendizagem discente. Como afirma Kenski
(2007, p.124), na nova realidade tecnológica, o tempo da educação é o tempo da vida e a escola precisa ser
do tamanho do mundo.

É preciso alargar os horizontes, derrubar os muros e transpor os limites temporais impostos pela atual
organização escolar. Só assim a escola continuará cumprindo seu papel de espaço voltado ao crescimento
intelectual e cognitivo humano, onde este tem a oportunidade de se apropriar de todos os conhecimentos já
produzidos pela humanidade.
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