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RESUMO 
 
SILVA, Fabiana Cabrera. Entre imigrantes e nativos digitais: usos e relações 
com o computador. São Bernardo do Campo: UMESP, 2010, p.161. 

 
Considerando a relevância do tema nas discussões acerca da educação e novas 
tecnologias na sociedade contemporânea, a presente pesquisa de cunho 
exploratório, propõe compreender relação dos adultos e crianças com o 
computador e como ele media (ou não) está relação. Tomando os pais e a 
educadora como imigrantes e as crianças como nativos digitais do grupo do 1º 
Ano do EF I, de uma escola da rede particular de ensino, em São Bernardo do 
Campo. É uma pesquisa quantitativa na medida em que estuda a frequência com 
que os dados aparecem entre o grupo de participantes e qualitativa uma vez que 
recorre a estratégias de coleta de dados tais como: roda de conversa com os 
educandos; questionário, e-mails e grupo de discussão com os pais (pai ou mãe); 
questionário, e-mails e entrevistas com a educadora. E como aporte teórico para 
as reflexões desta pesquisa autores como: BABIN & KOULOUMDJIAN (1989); 
CHAVES & SETZER (1980); HUIZINGA (2001); LÈVY (1993; 1996; 1999); 
KENSKY (2003; 2007); MORAN (1987; 2007); PAPERT (2008); VALENTE (2002); 
SANCHO (1998); QUEIROZ (1999), SÁ (2001) que contribuíram na medida em 
que possibilitaram uma conversa entre suas ideias, concepções e com as vozes 
dos participantes da pesquisa. Os resultados caminham para compreensão de 
que o computador para os educandos está atrelado à relação entre: infância, 
experiência, ludicidade como elementos para a construção do conhecimento; para 
os pais uma possibilidade ainda em adaptação, mas que requer orientação; e 
para a educadora a tecnologia parece ainda estar nos limites do campo da 
resistência, provalvelmente em decorrência da incongruência entre qualificação e 
políticas de trabalho docente. O trabalho deixa questões, esperando-se incentivar, 
com isso, novos estudos. 
 
 

Palavras chaves: computador, tecnologia e educação, imigrantes e nativos 
digitais; usos e relações; enfrentamentos metodológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

Considering the relevance of the subject in the discussions of education and new 

technologies in the contemporary society, the present research of exploratório 

matrix, it considers to understand relation of the adults and children with the 

computer and as it measured (or not) is relation. Taking the parents and the 

educator as immigrant and the digital children as native of the group of 1º Year of 

EF I, a private school education, in São Bernardo do Campo. It is a quantitative 

research in the measure where it studies the frequency with that the data appear 

between the group of participants and qualitative a time that appeals to the 

strategies of collection of data such as: wheel of colloquy with the students; 

questionnaire, e-mails and group of quarrel with the parents (father or mother); 

questionnaire, e-mails and interviews with the teacher. And as the theoretical 

results of this work for authors such as: BABIN & KOULOUMDJIAN (1989); KEYS 

& SETZER (1980); HUIZINGA (2001); LÈVY (1993; 1996; 1999); KENSKY (2003; 

2007); MORAN (1987; 2007); PAPERT (2008); BRAVE (2002); SANCHO (1998); 

QUEIROZ (1999), SÁ (2001) that they had contributed in the measure where they 

make possible a conversation between its ideas, conceptions and with the voices 

of the participants of the research. The results go to understanding what the 

computer for the students is related to the relation between: infancy, experience, 

playfulness as elements for the construction of the knowledge; for the parents a 

possibility still in adaptation, but that it requires orientation; e for the teacher still 

the technology seems still to be in the limits of the field of the resistance, probably 

in result of the incongruity between qualification and politics of teaching work. The 

work leaves questions, expecting to stimulate, with this, new studies 
 
 
 
Keywords: computer, technology and education, digital natives and immigrants; 
uses and relationships, coping techniques. 
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ENTRE IMIGRANTES E NATIVOS DIGITAIS: USOS E 

RELAÇÕES COM O COMPUTADOR 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Disciplinas instigantes que abordavam a temática da tecnologia na 

Educação, que tive durante o curso de Graduação em Pedagogia na Universidade 

Metodista de São Paulo, suscitaram-me a buscar entender a relação dos sujeitos 

com o uso do computador no 1º Ano do Ensino Fundamental, tendo como foco 

três grupos de sujeitos envolvidos nesse processo educativo: educandos, 

educadora e pais. 

 Com base nas minhas experiências vivenciadas no curso de Pedagogia, 

posso considerar a importância das disciplinas (semipresenciais) na medida em 

que me proporcionaram o contato com a realidade tecnológica e as variadas 

possibilidades de aprendizagem. 

 Desta forma, interessada neste assunto, pertinente à prática pedagógica, 

refleti sobre o uso das tecnologias como facilitadoras do processo educativo e 

percebi a necessidade de repensar sobre o sentido do uso do computador na 

educação, nesta nova era (a era tecnológica), dentre tantas outras coisas. 

 Quanto mais aprendia, mais refletia e mais questionamentos surgiam 

relacionados ao tema. Somado a isso, em maio de 2005 ainda na Graduação em 

Pedagogia pela UMESP, participei do IV Encontro de Educação à Distância da 

Universidade Metodista de São Paulo e fiquei muito motivada com tudo o que foi 

dito e ensinado sobre os desafios da aprendizagem na sociedade da informação. 

 Naquele mesmo ano, pouco tempo depois, participei do CELACOM 2005 - 

IX Colóquio Internacional sobre a Escola Latino-Americana de Comunicação, 

também na UMESP, e a convite de uma professora da Graduação do curso de 

Pedagogia fiz um relato da experiência discente (juntamente com outra amiga do 

curso de Pedagogia) sobre a disciplina Educação e Novas Tecnologias, oferecida 
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no 3º semestre do curso de Pedagogia. O relato versava sobre as descobertas e 

possibilidades proporcionadas entre a parceria: educação e tecnologia. 

 Sendo assim, analisei materiais nas várias linguagens das novas 

tecnologias para aplicação em ambientes educativos, dando ênfase inclusive à 

possibilidade de um trabalho interdisciplinar, como o ocorrido na disciplina 

Metodologia e Prática do Ensino SIEF EI (Séries Inicias do Ensino Fundamental e 

Educação Infantil). Realizei também várias atividades sobre “Ciências”, através de 

um roteiro prévio, dentre elas a leitura e sugestão de sites indicados no plano de 

aula da disciplina.  

 Outras oportunidades surgiram pelas múltiplas possibilidades de 

aprendizagem mediada pelo uso do computador, onde enviei vários trabalhos 

pelo SIGA - Sistema Integrado de Gestão de Aprendizagem (via Internet), 

constatando a relevância do uso de novas tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem. Tal disciplina proporcionou aos educandos não só o contato com 

essas possibilidades, mas a vivência e experiência com essas novas formas de 

ensinar e aprender, tais como: acesso a materiais didático-pedagógicos, registro 

das atividades, fórum de discussão, etc. 

 Além disso, também fiquei muito entusiasmada com as disciplinas 

semipresenciais contempladas pelo curso de Pedagogia na UMESP. Como 

aconteceu na disciplina Educação Formal e Não-Formal, na qual realizava a 

leitura semanal de textos referentes ao tema seguidos de atividades como: 

discussões no fórum, pesquisas em sites, projetos etc., tudo intermediado pelas 

possibilidades tecnológicas. Cabe ressaltar que neste momento fomos uma das 

turmas pioneiras ao explorar as possibilidades de uma disciplina semipresencial 

na graduação na referida Instituição. Essa experiência também despertou a minha 

curiosidade pela pesquisa na medida em que observei múltiplas reações frente ao 

novo: o uso do computador na educação. 

 Nesse sentido, uma vez que a pesquisa encontra-se como um instrumento 

necessário na formação de professores, entendo que é de suma importância que 

os cursos de formação de professores, assim como faz a Universidade Metodista 

de São Paulo – UMESP - privilegiem a formação de profissionais pesquisadores, 

muito além de meros reprodutores do conhecimento, ou seja, educador como 

autor privilegiado das mudanças educacionais. E, o fruto desta formação foi o 
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meu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – no qual as minhas inquietações 

começam a ganhar vida sobre a temática tecnologia e educação. 

Outra experiência significativa e pertinente de registro diz respeito a minha 

vivência (como educadora de apoio e como professora titular) com o 1º ano do 

ensino fundamental em um colégio particular em São Bernardo do Campo – hoje, 

atual campo de pesquisa para a realização deste trabalho. Nestes períodos, a 

questão do sentido do uso e das relações com o computador para as crianças me 

instigava, bem como para as educadoras deste nível de ensino atribuíam a esta 

possibilidade tecnológica – o computador – o qual as crianças atualmente buscam 

em diversos momentos para diversas atividades e por fazer parte do seu 

cotidiano.  

Reconhecendo a importância do educador como um dos sujeitos 

fundamental para a consolidação do uso do computador no processo de 

aprendizagem, este constitui um dos sujeitos a compor esta dissertação. 

Ademais, leituras referentes à temática levaram-me a incluir outro sujeito na 

pesquisa, os pais, que são também responsáveis pelo processo educativo e que 

pouco são considerados, apenas consultados, nas pesquisas educacionais. 

Com efeito, a contribuição e motivação das Disciplinas da Metodologia do 

Trabalho Científico, durante minha graduação no curso de Pedagogia, levou-me a 

continuar minha pesquisa referente à temática educação e novas tecnologias, 

oferecendo-me oportunidades, fomentando meus questionamentos, instigando-

me a pensar em outras possibilidades acerca da temática, orientando-me em 

minhas produções durante a graduação e oportunizando-me o contato com 

diversos materiais e autores que discutiam sobre o tema no Mestrado.  

Outro fator que merece atenção neste momento também diz respeito à 

minha trajetória no Mestrado. Posso dizer que foi um processo construído por 

várias mãos, pois, não nos constituímos sujeitos sem a relação com o outro. É 

nessa relação com os múltiplos “unos” que pude fortalecer minhas concepções, 

rever minhas opiniões, revisitar meu projeto de pesquisa, organizar minhas ideias 

e, exercitar a importância de saber ouvir o outro e a mim mesma, para assim dar 

sentido ao tema pesquisado. 

Dentre os sujeitos que colaboraram para a concretização deste trabalho de 

mestrado, destaco a importância do corpo docente que compõe o Programa de 
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Pós-Graduação, Mestrado em Educação. Como os colegas do curso sempre 

comentavam, era notória a dedicação e a preocupação dos professores para com 

o tema de cada um, quando chegavam com vários livros, indicações de leituras 

sobre o seu tema, mesmo não sendo sua linha de pesquisa. 

Quando a gente começa a intensificar o contato com a pesquisa, alguns 

comportamentos passam a ser incorporados, tal como a observação constante 

dos espaços. E, neste espaço acadêmico, construído nestes dois anos pude 

perceber como acontece também a relação dos professores do Programa com as 

tecnologias; e quando não satisfeita com o que concluía, fazia questão de 

perguntar. Obtive então várias experiências como: os que se negam a utilizar o 

computador por questões pessoais e de interesse; outros apresentavam 

dificuldades, mas não desistiam e persistiam na relação entre o homem e a 

máquina; e outros que incorporaram a tecnologia por questão de necessidade e 

sobrevivência tendo em vista o ritmo das atividades propostas pela profissão. 

Assim pude observar que a tecnologia está presente na vida das pessoas, mas o 

sentido desta para cada um é o que demarca a relação entre o ser humano e os 

avanços tecnológicos.  

 Por fim, esse conjunto de vivências, experiências e leituras me inquietaram, 

instigando-me a uma nova curiosidade científica que resultou nesta dissertação. 

Devido a tais transformações em que a educação se encontra, há um crescente 

interesse sobre o uso da informática na educação, o que torna a pesquisa 

pertinente aos interessados nas Ciências da Educação em sua 

contemporaneidade.  

Dessa maneira, a fim de buscar possíveis respostas a estas inquietações, 

autores como: BABIN & KOULOUMDJIAN (1989); CHAVES & SETZER (1980); 

HUIZINGA (2001); LÈVY (1993;1996;1999); KENSKY (2003; 2007); MORAN 

(1987; 2007); PAPERT (2008); VALENTE (2002); HERNANDÉZ & SANCHO 

(2006) contribuíram para esta reflexão na medida em que possibilitaram uma 

conversa entre suas ideias e concepções e com as vozes dos participantes deste 

trabalho. 

No que tange a pesquisa empírica, o trabalho foi realizado em uma escola 

particular, no município de São Bernardo dom Campo, juntamente com o grupo 

de educandos, os pais ou as mães, e a professora do 1º ano do Ensino 
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Fundamental I.  No que diz respeito aos instrumentos de pesquisa, a escolha para 

a realização desta foi iluminada pelas contribuições de autores como: QUEIROZ 

(1999) e SÁ (2001). 

O presente trabalho norteou a análise dos dados da seguinte forma: 

quantitativamente quando trabalha com a frequência com que os dados 

apareceram como sendo categorias para análise e, recorre aos gráficos como 

forma de melhor expressarem essa frequência analisada, ou seja, mostrar 

visualmente o tratamento dos dados coletados na pesquisa de campo. E 

qualitativamente quando a pesquisa recorre a estratégias de coleta de dados tais 

como: roda de conversa com os educandos; e-mails e grupo de discussão com os 

pais (pai ou mãe); e-mails e entrevistas com a educadora.  

Desta forma, o capítulo 1 trata-se de um levantamento das discussões 

acerca do tema explorado nesta dissertação: educação e novas tecnologias. 

Discute também a presença da principal evolução tecnológica presente na vida 

das pessoas: o computador. E este, como uma nova possibilidade de 

aprendizagem também nos processos de ensino-aprendizagem. 

No capítulo 2 justifico a escolha do campo de pesquisa no qual foi realizada 

o presente trabalho. Além disso, o capítulo contempla também a apresentação do 

objetivo da dissertação que norteará o trabalho bem como o referencial teórico 

que proporcionou reflexões pertinentes a temática. Na sequência, apresento os 

“pilares” que possibilitaram a realização do trabalho, considerando elementos 

como: abordagem e a metodologia de pesquisa de forma a explicitar sobre os 

caminhos percorridos para as possíveis reflexões acerca do problema de 

pesquisa apresentado. 

Por fim, o capítulo 3 retoma a problemática da pesquisa, agora subsidiada e 

contemplada pelas reflexões dos participantes da pesquisa: educandos, 

educadores e pais para tecer minhas considerações e análises. 

No que se refere à escolha de autores que discutiam sobre o assunto, são 

leituras que me acompanham desde a minha formação na graduação e fui 

ampliando meu contato com estes de forma a contribuir para as minhas 

indagações e fundamentando esta dissertação. 

 Desta maneira, busquei autores que trabalhassem a possível parceria entre 

educação e tecnologia e também autores que faziam a crítica desta relação, pois 
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mesmo acreditando no tema pesquisado não posso deixar-me cegar apenas 

pelos que defendem o tema, mas sim permitir conhecer outras opiniões, ver meu 

objeto por múltiplas perspectivas, a fim de fortalecer e sustentar ainda mais minha 

reflexão e argumentação referente ao tema pesquisado. Acredito que foi esta 

postura que possibilitou a concretização deste estudo, tal como poderá ser visto 

no capítulo a seguir quando trago uma visão preliminar, levantando discussões 

sobre a parceria educação e novas tecnologias. 
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CAPÍTULO 1. UMA VISÃO PRELIMINAR SOBRE 

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA  

 

 

O meio tecnológico moderno, em particular a invasão das mídias e 
o emprego de aparelhos eletrônicos na vida cotidiana, modela 
progressivamente um outro comportamento intelectual e 
afetivo.(BABIN & KOULOUMDJIAN, 1989, p. 11) 

 

 

 

O novo é o que provoca a ruptura com estruturas que sustentaram algo por 

longo tempo. Acredito que seja este o processo quando falamos da presença da 

tecnologia no campo educacional. Diferentemente do processo de substituição, 

fala-se do processo de autorização (ARDOINO, 1998), no sentido dos 

profissionais da área da educação se permitirem enxergar outras possibilidades 

de aprendizagem com a chegada da tecnologia em seu campo de atuação 

profissional. Além daquela em que   

 
 

o ambiente de ensino que a maioria das pessoas experimentou na 
educação formal reflete uma situação comunicativa em que o 
professor (junto com o livro) tem uma informação que comunica 
de maneira unidirecional aos alunos.[...] Este contexto pressupõe 
que há apenas  uma forma de representar o conhecimento: a do 
professor ou do livro-texto. [...] Que tudo o que os alunos 
necessitam aprender é o que o professor sabe e o que está no 
livro. (SANCHO, 2006, p. 32) 

 
 

Hérnandez dá continuidade ao pensamento de Sancho para falar das 

possíveis causas que impossibilitam a efetivação da interação entre educação e 

tecnologia. Ele ressalta que um dos obstáculos que impede a expansão da 

tecnologia no campo educacional é a visão escolarizada do aprender, usando o 

termo “escolacêntrica” (2006, p. 48) para caracterizar como a escola se apropria 

de determinados processos, bem como o ensinar e o aprender, de modo a 

domesticá-los. 
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Diante deste contexto, podemos afirmar que a única fonte de pesquisa é o 

professor. Então fica um questionamento: se os tempos mudaram, as gerações 

que a escola recebe mudaram e os alunos mudaram, por que a escola, enquanto 

uma das áreas da atividade humana, quase não mudou? Por outro lado, vimos 

que o sistema escolar “mudou, mas não a ponto de alterar substancialmente sua 

natureza” (PAPERT, 2008, p. 18). Então, “por que, durante um período em que 

tantas atividades humanas foram revolucionadas, não vimos mudanças 

semelhantes na forma de ajudarmos nossas crianças a aprender?” (PAPERT, 

2008, p. 18) 

É certo que as mudanças na educação são sempre lentas e quase 

imperceptíveis. A instituição escolar é conservadora, é muito dura e resistente a 

mudanças. Mas Emilia Ferreiro (2007) traz uma esperança: “o importante é ter 

consciência de que ela não está definida para sempre”. Caberia, nesse sentido, 

tal questionamento: a mudança é sempre apresentada no nível do desejo e não 

do que realmente acontece? Até quando ficaremos assistindo às mudanças 

impostas à nossa profissão? Quando seremos de fato protagonistas dessas 

mudanças e ações? 

Por isso, volto à ideia de que a era tecnológica está determinando uma nova 

ordem econômica e social nos mais variados campos da ação humana, 

especialmente na área da educação. A evolução da tecnologia vem provocando 

uma revolução no ensino e consequentemente no processo de construção do 

conhecimento. E, esta nova possibilidade apresentada ao processo educacional 

precisa ser planejada, perseguida e reflexionada para haver a construção do 

conhecimento. 

O acesso à Internet1 e a disseminação do uso do computador está 

possibilitando mudar a forma de produzir, armazenar e disseminar a informação. 

As fontes de pesquisa abertas aos educandos pela Internet, as bibliotecas digitais 

em substituição às publicações impressas e os cursos a distância vem crescendo 

gradativamente.  

 Tomando como referência uma parte do que falamos de novas tecnologias, 

o computador é a ferramenta mais usada e mais acessada pelas pessoas. Nesse 
                                                 

 
1
 Segundo Valente (2002, p. 73) “Internet é o nome dado para o conjunto interconectado de redes 

de computadores no mundo”. 
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sentido, ele assume diferentes sentidos para as pessoas: ferramenta, coisa, 

objeto e máquina. Enfim, são instrumentos culturais de aprendizagem. 

A relação comunicação e escola perpassa por uma discussão problemática 

uma vez que envolve vários sujeitos do processo pedagógico. Porém, não se 

pode descartar essa relação, vista como necessária para o enriquecimento e 

desenvolvimento de ambas, a fim de progredir dentro de um processo onde se 

constitui novas relações entre os indivíduos, entre os conteúdos e novas formas 

de construção do conhecimento. (MORAN, 1987). 

Diante deste contexto, o campo da educação está constantemente, 

pressionado por mudanças. Educadores, educandos e pais têm contatos durante 

todo o dia com as mais diversas mídias (vídeos, som, computador etc.) mesmo 

que alguns ainda resistam a sua presença – na realização de suas atividades ou, 

fazem o uso desta sem perceber a sua existência de tão natural que elas 

ocuparam suas vidas. Guardam em suas memórias informações e vivências que 

foram incorporadas a partir das interações com filmes, programas de rádio e 

televisão, atividades em computadores e na Internet. Informações estas que se 

tornam referências, ideias que são capturadas e podem resultar em novas 

descobertas e aprendizagens.  

Como se vê, 

 
 

a relação com a mídia eletrônica é prazerosa – ninguém obriga 
que ela ocorra; é uma relação feita através da sedução, da 
emoção, da exploração sensorial, da narrativa – aprendemos 
vendo as histórias dos outros e as histórias que os outros nos 
contam. Mesmo durante o período escolar a mídia mostra o 
mundo de outra forma – mais fácil mais agradável [...]. Ela fala do 
cotidiano, dos sentimentos, das novidades. A mídia educando 
como contraponto à educação convencional, educa enquanto 
estamos entretidos. (MORAN, 2000, p. 33). 

 
 

 Desta maneira, acredito que a relevância da comunicação na sociedade 

contemporânea é indiscutível. Os novos canais de acesso de informação são 

intensamente utilizados, tanto na produção como na socialização de 

conhecimentos. Assim sendo, a área de educação ganha novos contornos nas 

ações educativas. Ou seja,  
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[...] não há como negar que o uso do computador, hoje, faz-se 
acompanhar de variáveis importantes para o processo de ensino-
aprendizagem, geralmente inexistentes nos meios mais 
convencionais: o computador, por exemplo, introduz um elemento 
motivacional indiscutível e muito positivo, tanto para os alunos 
como para os professores. Nem mesmo os maiores críticos do 
uso do computador na educação ousam negar esse fato. 
(CHAVES & SETZER, 1988, p. 25) 

 
 

 O uso crescente de recursos tecnológicos na educação, principalmente o 

computador (e este conectado ao mundo, as redes), diversificou as estratégias de 

aprendizagem e vem trazendo maior desafio aos educadores e mais interesse 

pela pesquisa, por isso é de suma importância repensar no ensino e na inserção 

efetiva da tecnologia no processo educativo. Quando aponto a relação entre 

tecnologia e pesquisa, remeto-me ao aspecto de constante formação proposta por 

esta parceria aos educadores, ao passo que estamos explorando uma hoje e 

amanhã apresentará novidades. Ou seja, uma formação com vistas à qualidade 

na educação e na relação que se constrói com esta. Assim, neste capítulo 

apresento debates que circundam a temática explorada de forma a compreender 

a relação dos sujeitos pesquisados com o uso do computador e os contextos que 

permeiam esta reflexão. 

 

 

1.1 A SOCIEDADE NA ERA TECNOLÓGICA: UM DEBATE REPLETO DE 

INTENÇÕES E IMPLICAÇÕES 

 

 

Antes de dar início a esta discussão é pertinente apresentar alguns 

elementos que buscam traduzir que contemporaneidade é esta discutida nesta 

dissertação. E para auxiliar nesta apresentação recorri às contribuições de Rubim 

(2000) que estuda sobre a sociedade contemporânea estruturada pelas mídias, 

definindo esta como “Idade Mídia”. O termo, que me chamou a atenção, refere-se 

a relação entre sociedade de comunicação e seus reflexões nas diversas esferas 

sociais. 
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Segundo o autor, estamos vivendo uma terceira fase do capitalismo - já 

anunciada também por Manuel Castells em suas obras sobre o tema -, na qual a 

informação passou a ser mais um objetivo da dinâmica capitalista e a mercadoria 

mais valiosa. Pois, Rubim chama a atenção para a diversidade de trabalhos que 

buscam compreender a relação entre sociedade, mercado e informação – por se 

tratar de um assunto polêmico e que se encontra em processo de acertos e erros. 

Ou seja, 

 
 

[...] para compreender a sociedade estruturada e ambientada pelas 
mídias em toda sua plenitude, inscrita em um novo patamar 
analítico, deve-se realizar não só um movimento horizontal que 
retenha as tensas combinatórias entre os pares espaço geográfico 
e eletrônico, convivência e televivência, local e global, mas 
igualmente um segundo movimento, agora vertical, que, ao agregar 
espaço geográfico, local, convivência, realidade contígua, em uma 
constelação, e espaço eletrônico, global, televivência e 
telerrealidade, em outra, desnude, de modo cristalino, as 
dimensões que compõem a atualidade e o caráter imanentemente 
complexo da sociabilidade contemporânea. (RUBIM, 2000, p. 32) 

 
 

É nesse movimento vertical que acalento essa reflexão sobre esta “Idade 

Mídia” e seus reflexos na atualidade. Sabemos que a expansão da tecnologia na 

sociedade em várias áreas, bem como no campo produtivo, econômico e cultural, 

proporcionou mudanças positivas. Assim se espera que ocorra com a educação 

quando falamos da inserção da tecnologia, visando sua melhoria. Para tanto, é 

necessário colocar-se a refletir sobre elas e a se engajar em ações pedagógicas 

que levem em consideração o mundo dos jovens, crianças e adultos, cercados 

pelas tecnologias. 

Ademais, é pertinente ressaltar que a relação entre educação e 

comunicação não é algo passivo de interesses políticos e econômicos, pois a 

relação é oriunda do modelo atual de neoliberalismo – globalização que penetra 

em diversas esferas sociais e, especificamente, imite ecos no campo educacional. 

Ou seja, tal modelo coloca à educação novas necessidades, e exige uma 

determinada formação.  

 Nesse sentido, a tecnologia passa a ser consumida acriticamente devido 

suas facilidades de acesso – conforme objetivo do capitalismo –, desqualificando 

suas potencialidades e possibilidades. Presenciamos então escolas equipadas 
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(ou com um número insuficiente de computadores tendo em vista a quantidade de 

alunos que atende então, o quadro-negro e o giz passam a ser os principais 

parceiros dos educadores) e professores “desarmados” de saberes necessários 

para criar, inovar e repensar a educação e também críticos frente a esta parceria 

entre educação e comunicação. 

 Nesta linha de raciocínio, vale trazer alguns dados atuais sobre este 

contexto. Em 2007 o mundo tecnológico já anunciava que o Brasil ocupava o 

terceiro lugar no mercado mundial em volume de vendas de computadores 

(incluindo desktops, notebooks e servidores). Estudos recentes da Intel2 revelam 

que em 2010 o Brasil possa assumir o terceiro lugar, superando Alemanha e 

Japão. Além disso, dados estatísticos da 20ª Pesquisa Anual da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), e realizada pelo Centro de Tecnologia de Informação 

Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (Eaesp), 

contabiliza aproximadamente 60 milhões de computadores em todo o Brasil. A 

quantia equivale a um aparelho para cada três habitantes. Para melhor 

entendimento deste crescimento é importante fazer um resgate, pautado em 

reflexões políticas, sobre esta ascensão com relação à expansão do acesso ao 

computador. 

É interessante destacar que atrelado a este crescimento do acesso das 

pessoas a computadores encontram-se embutidos os interesses políticos, 

econômicos, ideológicos e financeiros. Esta parece ser uma colocação óbvia, mas 

na prática ainda revela a passividade por parte da sociedade, pois as 

oportunidades de obtenção de um computador fazem crescer a produção das 

empresas investidoras nesta ferramenta tecnológica, o computador. Logo, esse 

quadro começa a atrair a atenção dos investidores neste mercado, tais como as 

grandes multinacionais e o próprio Estado. 

Dentre os principais fatores que proporcionaram esta expansão do mundo 

tecnológico brasileiro encontram-se: cambio favorável à compra de produtos 

importados; combate a pirataria; incentivo fiscal (com a isenção de alguns 

impostos) e créditos de facilidades ao consumidor. 

                                                 

 
2
 Intel é a contração de Integrated Electronics Corporation, empresa multinacional de origem 

americana fabricante de circuitos integrados, especialmente microprocessadores, chips para placa 
mãe e placas-mãe. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_Integrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microprocessador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chips
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_m%C3%A3e
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_m%C3%A3e
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Observamos então, um novo contexto, o que antes era um privilégio de 

poucos e artigo de luxo da minoria, agora o computador passa a ser popular e de 

fácil acesso e aquisição. Notamos então que, há um barateamento do preço dos 

computadores de forma a envolver as classes de baixa renda. Em outras 

palavras, o que antes era usado apenas no trabalho, o preço possibilita a 

obtenção da ferramenta para uso pessoal e em casa, sendo o computador um 

dos bens de aspiração desta classe social. Nota-se que são estratégias políticas e 

econômicas de forma a incentivar o consumo dos computadores dispostos no 

mercado. 

Ainda sobre este tema, os avanços tecnológicos caminham para reforçar a 

lógica financeira neoliberal quando para ser livre, ter acesso a informações, 

comodidade, praticidade paga-se um preço – na verdade o preço sem muitas 

opções de valores uma vez que os serviços de comunicação encontram-se 

monopolizados. Logo, a internet passou a ser mais uma fonte de lucro para o 

mercado neoliberal. Observa-se um novo mercado: os empresários tecnológicos – 

antes estes eram donos dos meios de produção, agora são donos do acesso a 

informação. 

Mesmo não sendo o propósito do trabalho fazer um estudo minucioso sobre 

os interesses neoliberais frente aos avanços tecnológicos, porém cabe neste 

momento fazer referência a implicações do assunto na educação. Ou seja, quero 

frisar que estou ciente também das consequências da utilização tecnologia com 

vistas apenas em lucros e interesses financeiros. Nesse sentido, Nogueira (2008) 

discute a questão da expansão tecnológica paralela ao crescimento do 

individualismo – objetivo este como uma das grandes paixões do neoliberalismo. 

 
 

Hoje temos mais direitos e diferenças, mais riqueza e 
desigualdades, a mídia e a informação preenchem nossas vidas, 
há muita fragmentação, erosão de laços comunitários, 
insegurança, risco e incerteza. Nada disso pode ser delimitado 
claramente no tempo e no espaço. E, para complicar, nada disso 
tem uma fonte originária localizada e conhecida. São, digamos 
assim, o preço que se paga simplesmente pelo fato de se viver na 
civilização atual. São “perigos” não desejáveis, situações que nos 
desafiam, novidades que não controlamos, cujos efeitos não 
temos como prever, cujos benefícios nem sempre podemos 
usufruir. São eventos que nos atormentam, mas que também nos 
potencializam (p.05). 
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 Por outro lado, Nogueira afirma que esse acesso desenfreado as 

informações a qualquer momento e onde quer que seja coloca em xeque as 

estruturas do Estado quando se fala no computador como um dos caminhos para 

a democratização e individualização. Pois,  

 
 

[...] os indivíduos individualizados também passam a manifestar 
maior desejo de participar das decisões que lhes dizem respeito. 
Querem opinar, discutir os mais diferentes assuntos, explorar as 
informações e duvidar de tudo. A democracia participativa e 
deliberativa avança como cultura, ainda que de modo imperfeito. 
Os indivíduos se tornam “reflexivos” e transferem “reflexividade” 
para os ambientes em que atuam. Tudo, nos mais diferentes 
lugares, passa a estar em discussão o tempo todo, a ser um 
permanente objeto da reflexão de todos e a refletir em tudo. [...] 
As comunidades humanas também avançam: ganham em 
autonomia, mobilidade, democracia, informação e conhecimento, 
ainda que perdendo em termos de organicidade, 
institucionalidade, justiça e igualdade (2008, p.08;10).  

 
 

Outro aspecto considerável nesta discussão é que esse cenário tecnológico 

tende a crescer ainda mais na corrida incessantemente ativa que move o mundo 

tecnológico. Por exemplo, hoje tenho um computador que aparenta suprir, atender 

as minhas necessidades, mas amanhã já é publicado na mídia, através de altos 

investimentos em marketing3, que o computador que disponho no momento está 

desatualizado, ultrapassado e precisa ser trocado. Ou seja, é um ciclo sem fim de 

consumo de novidades apresentadas por este mercado. 

 

 

 
 
Uma dezena de escolas de grande porte nas principais capitais do 
país, já abriram suas portas ao trabalho com o computador, numa 
corrida desenfreada para chamar a si alunos e manter os que já 
têm. O aspecto de marketing é sem dúvida o que mais se 
evidencia. (ALMEIDA, 2009, p. 28) 

                                                 

 
3 Marketing na perspectiva de estratégia para inculcar valores ideológicos e acríticos, segundo as 

políticas neoliberais, por trás do consumo excessivo de novas invenções tecnológicas. Diante 
disto, duas reações são esboçadas pela escola: exclusão das tecnologias em seu contexto, ou a 
aceitação passiva destas como um dos sentidos explorados nesta pesquisa. 
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 Atualmente cresce o interesse por pesquisas sobre o tema educação e 

tecnologia como forma de reflexo deste processo. As empresas produzem e, 

consequentemente requerem que o seu produto seja consumido. Logo, propostas 

são implementadas no processo educacional voltadas ao uso do computador na 

educação. Desta forma, as escolas passam a ser um desses consumidores e 

equipam seus ambientes com laboratórios de informática. Ademais,  

 
 

o ingresso da educação nesta esteira se deu pela necessidade de 
ampliar os campos de suporte à indústria da informática nacional. 
Apenas as compras da indústria bélica não permitiriam à 
informática se sustentar. Outros setores precisavam ser 
chamados a este consumo. É verdade que a educação não 
representa o grande mercado, mas pode ser fator decisivo 
enquanto formadora da mente e das necessidades dos usuários 
das próximas décadas. (ALMEIDA, 2009, p. 33)  
 
 

De encontro com este panorama, a escola sente-se ameaçada uma vez que 

ela monopolizava a informação e as fontes do saber. Logo, a tecnologia nos 

apresenta dois contextos: de um lado a disseminação do acesso à informação 

atrelada à expansão do acesso eletrônico; do outro a descentralização do saber 

institucionalizado e a desterritorialização do saber, pois rompe com os limites 

escolares. E mais, acredito que a presença da tecnologia no campo educacional 

se propõe a minimizar a distinção no que tange ao acesso ao saber, contribuindo 

para o encaminhamento da sua universalização, possibilitando a integração dos 

seres humanos.  

Cabe também nesta circunstância, quando fala da possibilidade da parceria 

entre educação e novas tecnologias, fazer referência a modalidade EAD4 – 

Educação a Distância como principal exemplo da influência da tecnologia no 

campo educacional – tendo o século XX como cenário, tanto no setor público 

como no privado. Não se podem negar as contribuições desta modalidade de 

                                                 

 
4
 Vários são os autores que discutem sobre o tema e sobre a distinção entre os termos atrelados a 

questão da tecnologia aplicada a educação. Nesse sentido, faço escolha pelo primeiro termo uma 
vez que educação vai além do ensinar, mas que também se encontra na educação. Por isso, 
quando me refiro a esta modalidade de ensino raporto a utilização do artigo definido “a” que 
concorda, neste caso, com a palavra educação. 
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ensino, no sentido de possibilitar às pessoas o acesso ao conhecimento e a 

emancipação do sujeito, visando novas funções ocupadas pelos profissionais da 

educação, por exemplo, os tutores; efetivando o respeito aos diferentes ritmos de 

aprendizagem; e diminuindo os gastos pelos estudantes com meios de transporte 

e alimentação. 

 É importante ressaltar que essa discussão sobre a tecnologia vem 

acompanhada da questão da exclusão digital por parte das pessoas de baixa 

renda5. Mas vale lembrar que a iniciativa que antecede esse problema remete-se 

à necessidade da universalização da democratização do acesso ao ensino. Logo, 

um caminho possível à acentuação da exclusão digital está ligada ao acesso ao 

ensino.  Cabe ressaltar também que é comum em nossa sociedade mudar 

apenas a roupagem dos problemas: agora se fala da exclusão digital e se 

esquece do analfabetismo.  Como afirma Pierre Lévy (2002): “a Internet é um 

instrumento de desenvolvimento social. Devemos lembrar que a escrita demorou 

pelo menos 3000 anos para atingir o atual estágio, no qual todos sabem ler e 

escrever. A Internet tem apenas 10 anos."  

Falar também de inclusão digital não é um fim em si mesmo, pois é preciso 

pensar em questões que antecedem essa iniciativa: educação, saúde, energia 

elétrica etc. A questão da universalização do acesso ao computador, a Internet 

depende de outras iniciativas político-sociais tal como a formação escolar do 

sujeito de maneira a garantir a qualidade deste acesso às novas tecnologias da 

informação e da comunicação. Volto a reforçar a ideia que a questão da inclusão 

digital imbrica a questão de universalização de diversos serviços sociais como já 

foi referido anteriormente. 

                                                 

 
5
Artigos publicados pelo Jornal Folha Online, em 26 de maio de 2010, mostram que “o Brasil paga 

dez vezes mais por acesso à conexão banda larga do que países desenvolvidos, segundo um 
estudo divulgado (...) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em Brasília. Enquanto 
na renda mensal dos brasileiros o gasto médio com banda larga no Brasil custava, 
proporcionalmente, 4,58% do valor total per capita de 2009, nos países desenvolvidos a mesma 
relação gravitava em torno de 0,5% - quase dez vezes menor, segundo os dados apresentados. 
Na Rússia, o índice caía para menos da metade no período, ou 1,68%. Segundo o Ipea, são três 
os fatores que contribuem para o alto preço do serviço: baixo nível de competição, elevada carga 
tributária e baixa renda da população. [...] O estudo vem em meio às intensas discussões sobre a 
adoção do Plano Nacional de Banda Larga, cujo objetivo é massificar o acesso à internet no país a 
preços menores que os praticados atualmente pelo mercado. A proposta do governo é oferecer a 
banda larga a preço em torno de R$ 30.” Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u726096.shtml>. Acesso em 29 maio 2010. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u726096.shtml
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Diante deste contexto, a educação não fica fora desta discussão. Os 

impactos e consequências da globalização e do neoliberalismo atingem também a 

esfera educacional. Aclarar a relação entre educação e economia se tornou um 

assunto prioritário entre as discussões educacionais uma vez que está em jogo a 

formação do sujeito pensador, crítico e construtor de saber e capaz de discernir a 

ideologia por trás das mídias que o cerca, auxiliando-os, desta forma, sobre as 

diferentes leituras do consumo. 

 A escola, como parte da sociedade, incumbe-se entre seus diferentes 

papéis de proporcionar o acesso ao computador de forma a contribuir para uma 

formação que possibilite ao sujeito atuar na sociedade enquanto cidadão. Já o 

valor do uso do computador depende da relação que cada sujeito estabelece com 

essa possibilidade tecnológica.  

Assumindo a ideia defendida por Valente, “a educação é um serviço e, como 

tal, sofre e se adéqua às concepções paradigmáticas em que vive a sociedade, 

portanto ela passa pelas mesmas transformações que outros segmentos da 

sociedade passam.” (2002, p. 35). Assim sendo, a tecnologia está presente na 

vida das pessoas e, a escola enquanto parte dessa sociedade, não pode se 

desvencilhar da discussão sobre inserção da tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem. Negá-la é o mesmo que negar o sujeito existencial que compõe a 

escola. Ou, negar os educandos enquanto sujeitos sociáveis antes mesmo de 

inserir-se na escola. 

 

1.2 DISCUTINDO TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO: 

CONHECIMENTO OU PRETEXTO? 

 

 

No ensino, até o momento, a tecnologia da informação tem sido 
utilizada mais para entretenimento que para educação; neste 
caso, mais se parecem quinquilharias eletrônicas que 
instrumentos de produção simbólica. Nada contra o 
entretenimento, pelo contrário – é preciso contemplar o aspecto 
lúdico na produção do conhecimento. Mas também não é o caso 
de reduzir o trabalho pedagógico ao manuseio de vídeos-game. 

(TENÓRIO, 1996, p. 200). 
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Uma prática muito comum na maioria das escolas é a utilização dos 

computadores de forma adaptada a práticas tradicionais, ou seja, apenas mais 

uma disciplina no currículo, ou ainda para forçar determinadas práticas que 

permitem usar o computador. O computador passa a ser então um pretexto de 

uso e não uma possibilidade de aprendizagem e construção do conhecimento. 

Pretexto no sentido de obrigação, uso sem direção, sem planejamento, 

passatempo etc. 

Desta forma, as práticas permanecem as mesmas, apenas modificaram os 

espaços e os instrumentos. Em outras palavras, 

 

 

a abordagem que usa o computador como meio para transmitir a 
informação ao aluno mantém a prática pedagógica vigente. Na 
verdade, a máquina está sendo usada para informatizar os 
processos de ensino existentes. [...] No entanto, os resultados em 
termos de adequação dessa abordagem no preparo do cidadão 
capaz de enfrentar as mudanças que a sociedade está passando, 
são questionáveis. Tanto o ensino tradicional, quanto sua 
informatização preparam um profissional obsoleto. (VALENTE, 
2002, p. 03). 

 
 
 

Isto é, nesses casos, o que se faz é “maquiar” as práticas educativas. Diante 

deste contexto, é preciso ir além, ressignificar as práticas educacionais, ou “a 

educação continua a ser, mesmo com aparatos tecnológicos, o que ela sempre 

foi: uma obrigação chata, burocrática. Se você não muda o paradigma, as 

tecnologias acabam servindo para reafirmar o que já se fez.” (BLIKSTLIN apud 

SANTOS, 2005, p.28) 

Antes de seguir avante esta discussão é importante explicitar qual é a 

educação tradicional a que estou me referindo neste trabalho. O ensino tradicional 

se dá no sentido da educação bancária, como coloca Paulo Freire (1987). Esta 

educação tradicional, caracterizada pelo professor falante, emissor de 

conhecimento, e pelo aluno apenas ouvinte e receptor desse saber. Um aluno que 

não tem voz nem vez no processo; recebe algo pronto e acabado, um modo de 
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pensar o aprender como algo que compete apenas ao espaço escolar e ao 

educando, ou ainda: 

 
 

na escola, professores e alunos usam preferencialmente a fala 
como recurso para interagir, ensinar e verificar a aprendizagem. 
Em muitos casos, o aluno é o que menos fala. A voz do professor, 
a televisão e o vídeo e outros tipos de „equipamentos narrativos‟ 
assumem o papel de „contadores de histórias‟ e os alunos, de 
seus „ouvintes‟. [...] A sociedade oral, de todos os tempos, aposta 
na memorização, na repetição e na continuidade. (KENSKI, 2007, 
p. 29) 
 
 

 Senão, escolas tradicionais modernizadas, informatizadas como aventa 
Kenski:  
 
 

por mais que as escolas usem computadores e internet em suas 
aulas, estas continuam sendo seriadas, finitas no tempo, definidas 
no espaço restrito da sala de aula, ligadas a uma única disciplina 
e graduadas em níveis hierárquicos e lineares de aprofundamento 
dos conhecimentos em áreas específicas do saber. Professores 
isolados desenvolvem disciplinas isoladas, sem maiores 
articulações com temas e assuntos que tem a ver com o outro, 
mas que fazem parte dos conteúdos de uma outra disciplina, 
ministrada por um outro professor. E isso é apenas uma parte do 
problema para a melhoria do processo educativo. (ibid., p.45). 

 
 

 Cabe discutir também dentro da temática que dependendo de como a 

tecnologia é usada, ela pode contribuir e se transformar em uma educação 

“bancária digital”. Por isso ter em mente que existem dois caminhos quando se 

fala em educação e tecnologia: apenas instrumento ou novas possibilidades, 

através dos instrumentos, na construção do conhecimento. 

 Sem contar que a inserção das tecnologias nas escolas não concorda com o 

espaço físico que estamos acostumados a delegar a este espaço educacional. 

Visto que,  

 
 

sem dizer mais nada, a arquitetura das salas de aula e a 
disposição dos moveis (mesas, cadeiras, carteiras, armários e 
lousas)definem o tipo de proposta teórico-metodológica vigente. 
[...] O protagonista dessa novela é o professor. Os alunos 
exercem papéis secundários; em muitos casos, são seguidores, 



35 
 

coadjuvantes, participantes sem direito a voz, sem falas ligadas 
aos enredos das aulas (ibid., p.108). 

 
 

 Esta autora na grande maioria de suas obras refere-se ao ensino 

tradicional, caracterizando-o constantemente a fim de levar o leitor a refletir sobre 

a necessidade de grandes mudanças na educação - tais como: a organização de 

novas experiências pedagógicas que utilizem as possibilidades das tecnologias 

da informação e comunicação, em um ambiente cooperativo, coletivo (também 

discutido por Pierre Lévy) - não apenas a instalação de equipamentos 

tecnológicos de ponta e de equipar salas de aula. Enfim, a escola permanece a 

mesma, porém, agora modernizada, na concepção de alguns profissionais da 

educação. Logo,  

 
 

nesse tipo de ensino, o computador desempenha funções de 
professor eletrônico, procurando transmitir aos alunos 
conhecimentos predefinidos e proporcionar o desenvolvimento de 
destrezas básicas. [...] Funcionam como livros em que as páginas 
de papel são substituídas por sucessivas telas de computador. 
Esse tipo de uso do computador e da internet em atividades de 
ensino define uma visão tradicionalista, em que não se considera 
o aluno que aprende ou o contexto em que ocorre a educação. 
(ibid., p.87). 

 
 

A presença da tecnologia na educação que falo refere-se ao professor da 

disciplina curricular – diferente de um professor específico de informática – ter 

conhecimento sobre as possibilidades da utilização do computador na educação. 

É claro que o professor possa recorrer ao auxílio de profissionais e técnicos da 

área, mas quem dá sentido, o tom à relação é o professor e não o técnico. 

Diante dessa concepção entre educação e tecnologia, o uso do computador 

na criação de ambientes de aprendizagem apresenta enormes desafios. Primeiro, 

entender o uso do computador como uma nova possibilidade na construção do 

conhecimento, implica redimensionamento sobre os conceitos e o papel do 

educando e do educador nesse processo.  E segundo esse processo de repensar 

os papéis dos sujeitos na educação, acarreta refletir também sobre o que é, 

diante desse contexto, ensinar e aprender. 
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Quando se fala em rever os papéis dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, essa reflexão permite discutir sobre a formação continuada 

dos docentes. Não se trata de curso para aprender meramente (ou unicamente) 

técnicas e como manusear o computador e suas possibilidades. Sem depreciar a 

importância desse momento de formação, que também é importante, é necessário 

quando se fala em inserção da tecnologia no campo educacional, (pois é algo 

novo que vem somar a prática docente) isto requer atenção especial para que os 

cursos de formação não se limitem apenas a esse foco, assumindo caráter de 

pura técnica e receitas. É uma formação que extrapola tal comportamento, e que 

exige reflexões pedagógicas para assim incorporar suas práticas educacionais.  

Destarte,   

 
 

o curso de formação deve criar condições para que o professor 
saiba recontextualizar o aprendizado e as experiências vividas 
durante a sua formação para a sua realidade de sala de aula, 
compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos 
pedagógicos que se dispõe a atingir. (VALENTE, 2002, p. 04) 

 
 

Assim, a inserção da tecnologia bem como seu uso na escola e como uma 

nova possibilidade na construção do conhecimento, implica em mudanças na 

escola que vão além da formação dos educadores e que extrapolam os muros da 

escola. Nessa medida, envolvem todos os segmentos que compõem este 

universo, inclusive os pais – estes no sentido que estejam preparados, sejam 

convidados a refletir sobre as possibilidades que a presença da tecnologia na 

educação proporciona na formação dos educandos.  

Estamos tão acostumados com alguns benefícios que os avanços 

tecnológicos proporcionaram a nossas vidas que estes já são naturais em nosso 

cotidiano, mas, é importante contextualizar esses avanços e quais as implicações 

que estes trazem consigo, tal como se discute nesta dissertação sobre a parceria 

entre educação e tecnologia. 

Desta forma, cabe ressaltar novamente que a implantação consciente, 

planejada, crítica da tecnologia na educação é muito mais profunda do que 

simplesmente a criação de laboratórios de informática na escola ou processo de 

substituição de instrumentos. Vai além das estratégias de marketing que é o que 
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mais se evidencia na corrida desenfreada para conseguir o maior número de 

alunos, na maioria das escolas da rede particular. 

A tecnologia interada à educação faz sentido e tem validade educativa a 

partir do uso que os protagonistas da educação fazem dela, pois sabemos que a 

tecnologia por si só não promove qualidade na educação e, tão pouco, quer dizer 

que a escola está comprometida com a educação na era da informação. 

Pesquisas revelam que as políticas educacionais em países como Brasil, 

França e Estados Unidos que visam à implantação da tecnologia na educação 

revelam experiências de informatização do ensino e as práticas não sofrem 

mudanças significativas.  

Embora o contexto francês6 e americano sempre foi visto como modelo para 

mudanças no Brasil no que tange ao uso da informática no campo educacional, 

mas   

 
se compararmos os avanços pedagógicos conseguidos por 
intermédio da informática no Brasil e em outros países, os 
resultados são semelhantes e indicam que ela praticamente não 
alterou a abordagem pedagógica. [...] Ainda é o professor quem 
controla a informação ao aluno. (VALENTE, 2002, p. 5) 

 
 

Com isso pode se dizer que se constituem dois mundos que caminham de 

forma paralela: o mundo da escola formal, institucionalizada e uma “escola da 

mídia” (TUFTE apud LITWIN 2002).  

A observação de Freitas (2002) sobre a necessidade de reflexão acerca do 

contato que as crianças estabelecem com as mídias é pertinente quando pontua: 

 

queremos compreender o mundo de hoje que para nós adultos 
nos aparece tão estranho, mas que é sem estranheza para a 
criança e o adolescente que nele vivem. Pertencemos a uma outra 
geração, poderíamos até dizer a uma outra cultura e se queremos 
de fato educar nossas crianças não podemos apenas ficar 
perplexos e distantes da realidade em que vivem. É preciso nela 
penetrar, tentar enxergá-la a partir de seu olhar, caminhar junto 
com eles. (p. 97) 

 

                                                 

 
6
A França foi o primeiro país ocidental que se programou, como nação, para enfrentar e vencer o 

desafio da informática na educação a servir de modelo para o mundo, principalmente no que diz 
respeito à formação dos professores (VALENTE, 2002). 
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 Quando Freitas utiliza o termo “estranheza” aos adultos quanto ao uso da 

tecnologia é possível relacionar esse termo à resistência de alguns professores 

quanto às novas possibilidades de aprendizagem proporcionada pela era da 

informação e seus recursos. Logo, remete-nos a um assunto bastante pertinente 

quanto à aprendizagem e vivência dos educadores para utilizarem os meios 

tecnológicos – o computador, por exemplo. 

Papert (2008) afirma que os professores quando estão aprendendo utilizar 

as possibilidades oferecidas pelo computador costumam dizer que estão sendo 

treinados para utilizar os recursos que a máquina oferece. Quando os professores 

trazem esse discurso, carregam seus medos e não reconhecem sua ignorância - 

no sentido de assumirem que não sabem tudo e que são sujeitos inacabados, 

mas nem é obrigação do ser humano e quanto menos do educador, saber tudo. A 

palavra treinamento está relacionada a técnicas, por isso o termo utilizado pelos 

educadores, uma vez que não se veem mais como alunos, aprendizes.  

Quando falamos de tecnologia, “antes de temê-la, condená-la ou lançar-se 

às cegas a ela, proponho que se faça o esforço de aprender, de pensar, de 

compreender em toda a sua amplitude a virtualização.” (LÉVY, 1996, p. 12) 

Dessa forma, muitas pesquisas hoje sobre o tema revelam que os 

educadores, em sua maioria, resistem entrar no mundo dos educandos e 

consequentemente acabam assumindo para a inserção da tecnologia na 

educação um discurso maniqueísta (bom ou ruim), sem problematizar as diversas 

possibilidades que a mesma oferece ao seu trabalho. Ou por outras questões 

como, por exemplo, a falta de uma política do trabalho que subsidia o trabalho 

docente. 

Diferentemente às crianças que veem na máquina algo lúdico, novo, então 

por que a tecnologia não pode ser a porta de entrada também para construção do 

conhecimento? Desta maneira, tendo em vista o objetivo desta dissertação, tal 

reflexão se faz necessária para repensar as formas de aprender e atingir os 

educandos assim como os jogos, brinquedos tecnológicos cativam, atraem as 

crianças, ou seja, “ao servir aos objetivos das crianças, a ciência e a tecnologia 

tornaram-se muito mais profundamente pertencentes a elas”. (PAPERT, 2008, p. 

172) 



39 
 

     Diante desse contexto, é importante que os educadores estejam abertos a 

aprender com as crianças, e deixarem os educandos mostrarem aos seus 

educadores que existem outras formas de ensinar e deles aprenderem. 

Como escreve Papert, “em vez de pressionar as crianças a pensarem como 

adultos faríamos melhor nos lembrando de que elas são grandes aprendizes e 

tentando seriamente nos tornar mais parecidos com elas”. (2008, p. 148) 

Acredito na possibilidade do professor se permitir aprender com os alunos, 

adentrar em seu mundo para assim estabelecer uma relação com o mundo deste, 

pois, “a proximidade com os alunos ajuda-o a compreender suas ideias, olhar o 

conhecimento de novas perspectivas e a aprender também.” (KENSKI, 2007, p. 

103) – por isso o objetivo deste trabalho quando se coloca a compreender a 

relação dos sujeitos pesquisados com o computador. 

Obras sobre o tema costumam tratar o assunto denominando-o como um 

conflito de gerações: falta de uso por parte dos professores versus excesso de 

uso pelos educandos. Por outro lado acredito que não se trata apenas de conflitos 

de gerações, mas sim conflito acerca do lugar de onde se fala de computador; há 

uma concepção quando falada do lugar da sociedade outro quando falada dentro 

do ambiente escolar – pois, cabe ressaltar que há professores novos que também 

resistem à tecnologia, nesse sentido, trata-se de um conflito de origem dos 

discursos e suas vivências. 

Durante o processo de diálogo com as bibliografias sobre o tema 

pesquisado, observei autores que, de forma crítica, reconheciam na tecnologia 

uma forma de exclusão na medida em que não é um acesso a todos, mas assim 

como Litwin, eu acredito que “isto é uma coisa diária para nós que trabalhamos 

com educação. Não educamos na homogeneidade, mas na diversidade.” (1997, 

p. 31).  

 Além disso, por um lado discussões apontam os benefícios da tecnologia, 

por outro lado apontam os malefícios da tecnologia, ou seja, a discussão gira em 

torno de uma dualidade de opiniões, mas polêmicas à parte, o fato é que as 

mídias fazem parte do cotidiano da maioria das crianças e isso não pode ser 

negado, muito menos ser tratado como algo indiscutível ou algo inatingível à 

escola. É evidente que não se trata de negar a existência de possíveis distorções 
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quanto à compreensão da inserção da tecnologia no campo educacional, mas de 

compreender a relação dos sujeitos com o computador. 

 Assim sendo, as instituições de ensino não podem se desvencilhar das 

mudanças econômicas e sociais que estão ocorrendo em nosso planeta devendo 

adaptar-se às necessidades da sociedade atual, por isso a importância de se 

repensar o ensino e a inserção efetiva da tecnologia no processo educativo. 

Diante deste contexto, o ambiente escolar, portanto, deve propiciar aos 

educandos espaços que permitam a interação com a comunidade, com o mundo 

e com os próprios educandos.  

 Tendo em vista a educação como um dos fatores fundamentais para o 

entendimento e a participação das crianças nas produções midiáticas e culturais, 

a escola torna-se um lugar onde as crianças compartilham saberes e sentido 

acerca do acesso que têm aos recursos tecnológicos.  

 Por fim, a discussão sobre o crescimento das tecnologias nos mais 

variados campos da sociedade, torna-se cada vez maior, por isso é preciso 

entender as mudanças decorrentes na sociedade a partir do uso do computador 

nas diversas situações cotidianas do ser humano. E a escola enquanto lócus 

institucionalizado e local que as crianças passam maior parte do tempo, acaba 

por ter que mediar a relação do educando com o computador.  

 

 

1.3 ALGUNS TÓPICOS SOBRE A ESCOLA NA ERA 

TECNOLÓGICA 

 

 

A evolução da tecnologia vem provocando uma revolução no ensino, e 

consequentemente, no conhecimento.  Afirma Lévy (1993, p. 09): 

 
 

é certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se 
baseia no falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, 
há quatro séculos, em um uso moderado da impressão. Uma 
verdadeira integração da informática (como do audiovisual) supõe, 
portanto o abandono de um hábito antropológico mais que milenar 
o que não pode ser feito em alguns anos.  
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Importante reconhecer que as mudanças provocadas por essa evolução 

apontada por Lévy é confortável e tranquila para alguns – por exemplo, as 

crianças e adolescentes da contemporaneidade, que nascem nesta era da 

comunicação e informação – mas há outro lado, o daqueles que ainda 

apresentam sua formação e atuação enraizada nesta postura do professor falante 

e detentor do saber e o educando como ouvinte e receptor do conhecimento.  

 Portanto, existe a necessidade de considerarmos a tecnologia dentro de um 

contexto global, uma vez que ela está na vida das pessoas, faz parte do cotidiano: 

está nos bancos, nos sinaleiros, nos celulares, nas cabines de votação nas 

eleições, nas instituições de ensino, não podendo ser ignorada. 

Desta forma, a escola precisa se abrir, se envolver para iniciativas como: 

promover formação continuada no sentido de explorar as possibilidades 

tecnológicas em conjunto com educadores e educandos e passar a se enxergar 

como um espaço relacional com outros espaços sociais também de 

aprendizagem.  

Gómez (2001) traz à tona um debate pertinente à temática quando discute a 

importância de analisarmos as mediações que favorecem o acesso da criança às 

mídias. O autor coloca que essa relação é antecedida por uma série de fatores, 

tais como: social, político, histórico etc. Nesse sentido, tal autor organiza a teoria 

das multimediações7 que envolvem as diferentes mediações vivenciadas pela 

criança e qual sentido lhe é atribuído, bem como: as instituições, amigos, 

familiares e da própria mídia. Por isso este trabalho contempla também a 

presença da família de forma a compreender usos e relações com o computador 

nas diferentes esferas sociais ocupada pelo sujeito.  

Kishimoto (2010) discute a questão do letramento como prática social 

afirmando que "a criança torna-se letrada na atividade situada, por meio de 

                                                 

 
7
A referida Teoria das Multimediações foi proposta por Jesús Martin Barbero (autor colombiano) e 

desenvolvida metodologicamente pelo pesquisador mexicano Guillermo Orozco Gómez. Esta 
teoria dá subsidio para grande parte das pesquisas hoje que versam sobre as relações entre mídia 
e cotidiano, bem como mídia e educação. Pois, esta defende que há sim um sentido atribuído 
pelos receptores das mídias em que os cercam. Logo, de meros receptores tal teoria atribui a 
estes como receptores ativos que inculcam valores e sentido ao que lhe são apresentados – 
considerando estes como sujeitos históricos e se encontram dentro de um contexto que influencia 
nessa relação com as mídias. 
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diferentes instrumentos sociais de comunicação, como computadores, internet, 

telecomunicações [...]” (p. 20). Na linguagem imagética podemos definir da 

seguinte forma: 

 

Figura 1- A família na era tecnológica 

 
Fonte: (DZWONIK, 2010) 

 

Canclini (2003), na linha dos estudos culturais, contextualiza esse panorama 

da sociedade da informação, apontando que as crianças da sociedade atual são a 

primeira geração que cresceu cercada por mídias, tais como televisão a cores e 

controle remoto e uma parcela considerável com computador e acesso a Internet.  

Logo, hoje muitos outros meios de comunicação (por exemplo, celulares, 

vídeo game, computadores, etc.) já fazem parte do cotidiano das crianças desde 

a tenra idade, o que contribuiu para a produção de novas formas de aprender e 

consequentemente essas novas formas são refletidas na maneira como as 

crianças relacionam-se com os conhecimentos e com as possibilidades do 

computador para aprendê-lo. 

Com efeito, a mudança no modelo educacional das instituições de ensino 

tornou-se mais visível no final do século XX, pois foi preciso – por conta das 

grandes transformações sociais e intelectuais neste século – basearem a 

educação na informatização, a fim de dar conta das diversificadas informações às 
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quais o educando precisaria tomar conhecimento. “O eixo da cultura de massas 

deslocou-se. Seu campo ampliou-se penetrando cada vez mais intimamente na 

vida cotidiana, no lar, no casal, na família, na casa, no automóvel, nas férias.” 

(MORIN, 1977, p. 7) 

Diante disto, as instituições de ensino não podem se desvencilhar das 

mudanças econômicas e sociais que estão ocorrendo em nosso planeta devendo 

considerar as necessidades da sociedade atual, por isso a importância de se 

repensar o ensino e a inserção efetiva da tecnologia no processo educativo. 

Em outras palavras,  

 
 

[...] o fato é inegável de que, no nosso país, já não se trata mais 
de optar a introdução e a não-introdução do computador nas 
escolas. Isso já está decido - e não pela SEI – Secretaria Especial 
de Informática8 ou pelo MEC [...], mas por um processo histórico 
irreversível, inclusive no Brasil. [...] Se os educadores não se 
envolverem com essa introdução, para de certa maneira controlá-
la, outros o farão, e os educadores, mais uma vez, ficarão na 
posição de meros observadores de um processo que, exercendo-
se sobre a educação, será conduzido não por quem dela participa, 
mas sim por quem tem iniciativa. (CHAVES & SETZER, 1988, p. 
22) 

 
 

 A discussão com relação o uso da tecnologia no processo ensino-

aprendizagem nos faz pensar sobre a omissão da maioria dos educadores frente 

a esta possibilidade no ensino, quando permitem que outros profissionais 

invadam sua área de atuação e coloquem modelos e práticas, tal como os 

programadores de softwares. E, dessa forma, por que não os profissionais da 

educação como autores dessa possível parceria entre educação e tecnologia? 

E, aos que têm a iniciativa e se permitem vivenciar outros caminhos de se 

fazer educação, assim como colocado por Chaves e Setzer, abre-se a 

possibilidade de descobrir as possibilidades da parceria ensino e novas 

tecnologias, pois, na sociedade do conhecimento, através de uma avançada base 

tecnológica, é possível o acesso à informação onde quer que ela esteja 

estreitando a relação entre a tecnologia e a educação. Surgem, então, novos 

                                                 

 
8
 Órgão criado, em 1979, junto ao conselho de Segurança Nacional e hoje vinculado ao Ministério 

de Ciência e Tecnologia. 
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ambientes de ensino-aprendizagem e, novas formas de aprender e ensinar, além 

do espaço escola como instituído na sociedade do conhecimento. 

Por outro lado, “considerar o computador apenas como um instrumento a 

mais para produzir textos, sons, imagens sobre suporte fixo (papel, película, fita 

magnética) equivale a negar sua fecundidade propriamente cultural, ou seja, o 

aparecimento de novos gêneros ligados a interatividade.” (LÉVY, 1996, p. 41).  

Desta forma, ver no computador apenas a modernização e atualização dos 

processos de ensino é desconsiderar a potencialidade e possibilidades 

proporcionadas pelo uso do computador no campo educacional e reduzi-lo ao 

caráter de substituição de instrumentos sem alterar os modos de ensinar e 

aprender, ou seja, altera-se o cenário, mas o processo continua a mesmo. 

Assim sendo, é indispensável reconhecer que vivemos em um universo de 

linguagens, que nos constituem enquanto sujeitos históricos imersos na cultura do 

nosso tempo, marcado pelas novas formas de comunicação e com acesso a uma 

vasta gama de informações de forma rápida, múltipla e em rede alterando a nossa 

relação com o próprio tempo e espaço – que não são mais limites para o nosso 

processo de aprendizagem.   

Em outros termos, é romper com “uma percepção escolarizada da 

aprendizagem: a aprendizagem acontece na escola, não no mundo [...] Logo, 

“esta perspectiva não considera o processo de construção da identidade infantil e 

adolescente, em um mundo mediado pela tecnologia e pelo acesso massivo à 

informação”. (SANCHO, 2006, p. 35) 

 Nesse sentido, não se trata apenas da inserção da tecnologia na educação, 

mas de repensar as concepções sobre o aprender, ensinar; rever os papéis dos 

sujeitos que constituem o processo de ensino e atribuir à Educação a 

complexidade que a cerca e a constrói no contato com os sujeitos, inserida em 

uma sociedade. 

 Dessa maneira, coloca-se a seguinte reflexão: e o papel da escola nesta 

sociedade da informação?  Acredito que um possível caminho a esta pergunta 

está na escola se permitir, se autorizar a se abrir, a se envolver com esta 

iniciativa. Atrelada a esta iniciativa, partimos para a formação continuada em 

conjunto com educadores e educandos de forma a conhecer, a aprender com as 
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possibilidades oferecidas pela tecnologia e, por fim, passar a enxergá-la como um 

espaço relacional com outros espaços sociais também de aprendizagem. 

 Assim como já citei na apresentação deste trabalho, falar sobre tecnologia 

na contemporaneidade é desafiador e polêmico, pois há os que acreditam na 

parceria – educação e tecnologia; há os que desacreditam nessa possibilidade 

para o processo educativo e, ainda lidamos com os inseguros frente a sua 

atuação docente e seu papel neste novo contexto cercado pela informação e 

comunicação. 

 

 

1.3.1 Tecnologia na ou da educação: analisando diferentes 

nomenclaturas e implicações de concepções 

 

  

Outro assunto que acompanha este processo da inserção da tecnologia no 

campo de ensino é quanto à terminologia utilizada para se referir a esta 

transformação na Educação. 

     Tecnologia na ou da educação? Durante o curso do Mestrado, dentre as 

contribuições para minha formação enquanto pesquisadora, uma delas foi a 

sensibilidade ao “escutar” o lugar de onde as palavras falam. Em outros termos, 

dependendo da área do conhecimento em que uma palavra é utilizada, esta 

assume um significado. Neste sentido, é importante compreender também a 

gênese das palavras que constituem o grupo de palavras consideráveis para a 

compreensão deste trabalho. 

Deste modo, a palavra tecnologia pode ser considerada, nesta pesquisa, 

como uma palavra chave do estudo, uma vez que a mesma encontra-se em 

diversos momentos do texto. Assim sendo, é de capital importância fazer algumas 

considerações acerca desta. Para Litwin, “tanto a palavra „técnica‟ como o termo 

“tecnologia” tem a mesma raiz: o verbo grego tictein, significa  “criar, produzir, 

conceber, dar à luz”. (1997, p. 25. In.:Liddell and Scott Greek-English Lexicon, 

Oxford, Clarendon Press, 1869). 

Partindo de tal estudo,  
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para os gregos, a técnica – techné – tinha um significado amplo. 
Não era um mero instrumento ou meio, senão que existia num 
contexto social e ético no qual se indagava como e por que se 
produzia um valor de uso. Isto é, desde o processo ao produto, 
desde que a ideia se originava na mente do produtor em contexto 
social determinado até que o produto ficasse pronto, a techné 
sustentava um juízo metafísico sobre como e porquê da produção. 
(LITWIN, 1997, p. 25).  

 
 

O que se vê hoje é outra compreensão de técnica, aquela reduzida apenas 

ao conjunto de ferramentas, instrumentos necessários para produzir algo.  

Nesse sentido, justifico a não utilização do termo “tecnologia educacional”(ou 

tecnologia da educação) e sim “tecnologia na educação”, pois, o primeiro termo 

remete a escolarização da tecnologia. Muitas coisas que a escola incorporou 

consequentemente ela também a escolarizou, a escrita é um exemplo disto. Não 

se discutia a função social daquilo que era produzido na escola. “Uma percepção 

escolarizada da aprendizagem: a aprendizagem acontece na escola, não no 

mundo” (SANCHO, 2006, p. 35) – concepção esta que perdurou (e ainda perdura) 

na realidade educacional. 

Hérnandez (2006) traz uma discussão bastante cabível acerca das possíveis 

causas que impossibilitam a efetiva interação entre educação e tecnologia. Ele 

afirma que o que impossibilita a expansão da tecnologia no campo educacional é 

a visão escolarizada do aprender, usando o termo “escolacêntrica” (p. 48) para 

caracterizar como a escola se apropria de determinados processos, bem como o 

ensinar e o aprender, de modo a domesticá-los. Jesús Martín-Barbero conversa 

com esse termo de Hérnandez quando chama a atenção para as mudanças 

colocadas aos mitos da escola: “hoy, una gran parte de los saberes, y quizá de 

los más importantes y socialmente valiosos, no pasan ya por la escuela ni le piden 

permiso a la escuela para circular por la sociedad”9 (2000, p. 105). 

Quando falo de tecnologia educacional, parece que esta foi criada apenas 

para este contexto, enquanto não é isso que revela a realidade – uma vez que a 

tecnologia faz parte da vida das pessoas e não se encontra apenas na escola. 

                                                 

 
9
 Tradução livre desta pesquisadora: “hoje, grande parte dos saberes, e talvez os mais 

importantes e socialmente valiosos, já não passam pela escola, nem pedem permissão a escola 
para circular pela sociedade.” 
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Ademais, tal terminologia nos permite associar educação a mercado, pois 

tecnologia educacional está associada à criação de softwares educacionais, logo, 

a criação de produto para comercialização. Esta produção assume um caráter 

perdido, apenas para servir aos olhos mercadológicos, caso não haja diálogo 

entre tal tecnologia com didática e com propósitos emocionais. 

Optei então pela segunda terminologia “tecnologia na educação” uma vez 

que a escola enquanto parte da sociedade e que faz intercâmbio social – e não a 

parte da sociedade como pode levar a compreender o primeiro termo, portanto a 

tecnologia encontra-se agora também no processo educacional.  

Quero explicitar que essa discussão com relação às terminologias não 

mudará os problemas educacionais existentes, mas, enquanto pesquisadora 

percebi a necessidade de compartilhar a justificativa do termo escolhido e, 

contemplado neste trabalho. 

O contato com a vasta produção acadêmica sobre o tema chamou a minha 

atenção quanto à variação dos termos e, desta forma, dediquei um item da minha 

dissertação para explorar a escolha da terminologia. Reafirmo que, a discussão 

sobre a efetiva inserção consciente e benéfica da tecnologia na educação não 

perpassa apenas a questão de termos. Ela é mais profunda quanto aos aspectos 

conceituais, didáticos e comportamentais, mas tive o cuidado também de refletir 

sobre a concepção por trás de cada escolha quanto ao termo utilizado. 

 

 

1.4 O COMPUTADOR: APENAS UMA PARTE DOS AVANÇOS 

TECNOLÓGICOS 

 

 

Para ser eficaz na escola, o computador deveria ser como o livro 
e o caderno, sempre disponíveis. (PAPERT, 2008, p. 09) 

 

 

Tendo em vista as mais variadas evoluções tecnológicas e reconhecendo 

suas contribuições nas mais diferentes esferas sociais, contemplei neste trabalho 
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o computador10, uma vez que este ocupa grande parcela significativa da evolução 

tecnológica e, o mais presente nos campos educacionais e em dimensões sociais, 

tais como: bancos, lares, etc. como já referenciados nos capítulos anteriores. 

 Porém, temos a consciência que “o computador não é um centro, mas um 

pedaço, um fragmento da trama, um componente incompleto da rede calculadora 

universa” (LÉVY, 1996, p. 47) 11. Ou seja, nesta dissertação quando me refiro a 

palavra computador é no sentido de um símbolo que representa o conjunto de 

médias que agregam o computador. Por que o computador desconectado do 

mundo, é o mesmo que estar desligado. É uma observação importante para que a 

compreensão do objetivo desta dissertação na seja entendida no sentido de 

reduzir a potencialidade da tecnologia ao computador. 

 Quando falamos de computador é corriqueiro pensar unicamente em uma 

máquina, um equipamento tecnológico, mas, segundo Kenski (2007) “a expressão 

„tecnologia‟ diz respeito a muitas outras coisas além de máquinas. O conceito de 

tecnologias engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro 

humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas 

aplicações.” (p. 22).  

 Ela é fruto da inteligência humana. Nesse sentido, novamente vem para 

reafirmar a importância da ação humana para os progressos na atualidade no que 

tange a relação entre educação e tecnologia. Pois, etimologicamente   

 
 

[...] computar deriva do latim computare, que significa “contar”, 
“calcular” – remonta a origem dos números. A palavra “cálculo” 
deriva do latim calculus, que significa “pedrinha”, “seixo”. [...] 
Pode-se dizer que computação é tão antiga como homem, já que 
a primeira ferramenta utilizada para computar foram os dedos das 
mãos. Por isso o termo “dígito” – do latim digitus (dedo) – é usado 
para indicar os signos básicos de um sistema de numeração. 
(LITWIN, 1997, p. 79) 

                                                 

 
10

  É importante destacar que quando referido nesta dissertação a palavra computador este se 
encontra no sentido de um símbolo representante da evolução tecnológica, para além da máquina 
computador. Mas, o computador conectado com o mundo, logo, podemos dizer que na era 
tecnológica um computador desconectado é o mesmo que um computador desligado. 
11

 Como esta pesquisa faz um recorte dos avanços tecnológicos para discutir a tema proposto, por 
outro lado cabe ressaltar outro recurso proporcionado pela tecnologia utilizado pelas crianças: o 
telefone celular. Pesquisas recentes sobre o tema revelam que o celular passou a ser, no século 
XXI, um novo “brinquedo” para as crianças desta geração. Frente a esta mudança, o mercado 
investe maçicamente em aplicativos que chamam a atenção das crianças para consumir tal 
produto. 
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De fato, se formos pensar, o computador é uma máquina, nada inteligente, 

pois sem a intervenção do ser humano, não tem nenhuma função. Sendo assim, 

cai por terra aquele ideia que acompanha a inserção dos computadores na 

educação e o desaparecimento da escola e consequentemente do educador. Pelo 

contrário, é neste contexto que o papel do educador se torna ainda mais 

indispensável, uma vez que ele transformará o computador em uma nova 

possibilidade de aprendizagem para os seus educandos, fazendo a mediação 

entre estes e a construção do conhecimento.  

Como afirmam Babin & Kouloumdjian (1989): 

 
 

depois quando tornamos rígido o papel do computador, 
esquecemos que não podemos levar em conta apenas o 
computador. Sozinho, ele não é inteligente nem criativo e não sai 
de um trabalho algorítmico. Em compensação, a dupla „homem-
máquina‟ torna-se inteligente, não por causa da máquina, mas por 
causa do homem. Esta observação pode parecer trivial, mas tem 
consequêcias técnicas muito importantes. Não podemos 
desconhecer a capacidade do homem e utilizar a máquina para 
fins imprevisíveis (p. 145). 

 
 Desta maneira, a escola e seus profissionais não perderão espaço na 

sociedade e nem sua função enquanto instituição social, pelo contrário, será 

ampliá-la sua missão frente às novas questões trazidas pela inserção da 

tecnologia no campo educacional. 

Ao falar da presença do computador nas escolas, há diferentes 

posicionamentos frente esta nova possibilidade no ensino. De um lado temos os 

profissionais que veem o computador como mais uma ferramenta que 

forçosamente deve perpassar entre os conteúdos escolares, tornando-se mais 

uma obrigação e não uma possibilidade no processo de ensino aprendizagem. Do 

outro lado, ainda se tem a ideia de que o computador é a solução para as 

mazelas educacionais, chegou para sanar as lacunas na educação, ou seja, 

tecnologias  

 
apresentadas como soluções milagrosas para resolver os 
problemas educacionais, as tecnologias de informação e 
comunicação são utilizadas como estratégia econômica e política 
por escolas e empresas, mas nem de longe, sozinhas, conseguem 
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resolver os desafios educacionais existentes. (KENSKI, 2007, p. 
58) 

 
 

Quando se fala da inserção da tecnologia no campo educacional, isso não 

quer dizer apenas dotar a escola de equipamentos e apenas oferecer cursos de 

capacitação aos professores, pois isto significa que a escola não promove formas 

alternativas de ensinar e aprender, pelo contrário, essa compreensão distorcida 

da relação tecnologia e educação reforçam as estruturas arraigadas nos 

currículos escolares e as relações de poder. “É verdade que muitas atividades 

novas são desenvolvidas graças ao computador, mas transformar o computador 

numa panacéia capaz de consertar os males do sistema educacional parece ser 

uma ideologia” (DWYER et al, 2007, p. 1310). 

Por isso, assim como Lévy e outros autores comprometidos com a temática 

da educação e novas tecnologias, reafirmam que a presença do computador na 

Educação por si só, não promove qualidade nos processos educativos e 

tampouco construção de conhecimento, se este não interagir com os envolvidos 

(longe de uma relação unilateral, apenas por parte dos educandos) neste 

processo. 

O computador, embora nascido de uma civilização e para 
solucionar dados problemas, hoje é um patrimônio transcultural. A 
absorção crítica de sua utilização na educação deve ser procedida 
de análises das questões mais radicais que afligem esta dimensão 
da cultura brasileira. Como tarefas dos educadores, cumpre 
desenvolver uma pedagogia do uso crítico da informática na 
Educação. Um desafio. (ALMEIDA, 1988, p. 52) 

 
 

 Em outros termos, se o computador não fizer parte das reflexões para que 

seja visto como uma possibilidade de criação e construção de saberes, será mais 

um aparato tecnológico que ocupa o espaço escolar. 

 
 

A automatização da vida social, econômica, política e mesmo 
cultural cresce rapidamente no mundo todo. O computador, 
elemento tecnológico central desse processo, também faz a sua 
entrada na esfera educacional, não só na sua administração, mas 
também no processo ensino-aprendizagem [...] sendo utilizado em 
todos os graus escolares, da pré-escola ao ensino superior. 
(TENÓRIO, 1991, p. 11) 
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Nesse contexto, observa-se a necessidade de mudanças nas práticas e 

concepções com relação à educação.  Assim sendo, “as pessoas não apenas são 

levadas a mudar várias vezes de profissão na sua vida, como também, no interior 

da mesma „profissão‟, os conhecimentos tem um ciclo de renovação cada vez 

mais curtos” (LÉVY, 1996, p. 54).  Dizem os professores que as crianças 

mudaram, os tempos mudaram, mas as práticas continuam as mesmas! 

Essa citação acima de Lévy (1996) me faz lembrar a analogia de Rubem 

Alves (2002) entre escola e gaiola quando este aponta: “[...] o conhecimento e a 

informação não são „imateriais‟ e sim desterritorializados; longe de estarem 

exclusivamente presos a um suporte privilegiado, eles podem viajar.” (p.54).  

Alves afirma que existe escola que engaiola seus alunos, não os permitem 

voar, conhecer outros mundos além daquele que o professor transmite aos seus 

espectadores. Ele acredita na esperança de escolas que se esforçam para 

desenvolver as “asas” dos seus alunos, proporcionando-os liberdade para voar e 

explorar outros mundos, nestes eles podem viajar, como propõe Lévy. 

Nas “escolas gaiolas” apresentadas por Alves (2002) remete-se a história da 

educação (que infelizmente ainda perdura em nossa realidade educacional) 

quando o único que detinha do conhecimento era o professor, o aluno visto como 

uma tabula rasa que precisava ser preenchida – bem como define Paulo Freire 

(1987) quando fala da educação bancária, onde os conhecimentos são 

depositados no aluno e, estes por sua vez “vomitam” esse conhecimento 

decorado nas provas.  

Por outro lado, Chaves & Setzer (1988) ao explorarem as possibilidades 

pedagógicas que os programas de informática proporcionam ao processo de 

ensino-aprendizagem e a realidade que os educandos trazem as escolas, 

remetem-se a Adeline Naiman que discute:  

 
 

a melhor coisa que aconteceu em relação ao uso de 
computadores na educação foi que eles começaram a ser usados, 
tanto na escola como no lar, antes que existissem peritos no 
assunto que pudessem dizer aos professores e aos pais o que é 
que as crianças deveriam estar fazendo com o computador.” 

(NAIMAN apud CHAVES & SETZER, 1988, p. 32) 
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As crianças, felizmente, utilizaram o computador antes mesmo que este 

fosse escolarizado; se assim fosse, perderia seu encanto e desafios que os 

motivam utilizá-lo. Pode parecer contraditório quando falo da escolarização do 

computador uma vez que falo da inserção do computador nas escolas, mas é 

preciso compreender que há uma grande diferença entre inserir a realidade no 

contexto educacional e, do outro lado, a escolarização desta realidade, 

descartando o caráter lúdico e atraente que estes oferecem aos seus usuários. 

Desta forma, é preciso cautela ao introduzir determinados elementos ao 

processo de ensino uma vez que este tem o hábito de tornar como propriedade 

exclusiva da escola. Ademais, não se trata apenas de inserção, mas de repensar 

a escola diante das novas tecnologias, tal como será melhor aprofundado no item 

a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

1.5 O USO DO COMPUTADOR NA ESCOLA: NOVAS QUESTÕES 

COLOCADAS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 
 

Figura 2 – A modernização das práticas tradicionais de ensino 

 
Fonte: (DZWONIK, 2010) 

 

Quando se fala da inserção da tecnologia no campo educacional, isso não 

quer dizer dotar a escola de equipamentos e oferecer cursos de capacitação aos 

professores, pois, só isto – diferente de também isso - significa que a escola não 

promove formas alternativas de ensinar e aprender, pelo contrário, essa 

compreensão distorcida da relação tecnologia e educação reforçam as estruturas 

arraigadas nos currículos escolares e as relações de poder – como mostra a 

figura 2. “Não se trata de pensar o ensino de informática, mas, sim, o uso da 

informática no e para o ensino e, de modo geral, para a educação.” (ALMEIDA, 
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2009, p. 24) Ou seja, a qualidade do ensino não se encontra no instrumento e sim 

na relação que se estabelece com este. 

Ao se permitir pensar além deste posicionamento é possível repensar as 

práticas educativas e, os papéis que cada sujeito ocupa no processo educativo, 

pois, “muitas das práticas escolares que ainda se mantem poderiam ter sentido 

para o homem do século XVIII ou XIX, mas, certamente, não tem mais sentido 

para o jovem de hoje.” (GUTIÉRREZ PÉREZ, 1978, p. 25) 

No entanto, quero ressaltar que ainda é um campo em desenvolvimento que 

apresenta aspectos a serem revistos, e melhorados, assim como o ensino 

presencial também. Talvez exatamente pela rapidez com que a tecnologia evoluiu 

e influenciou nas concepções de EAD12, têm-se ainda muitas dúvidas sobre como 

defini-la e aferir que tipos de conhecimento ela pode proporcionar ao educando. 

Por isso, ressalvo que a minha concepção sobre a qualidade nesta modalidade 

encontra-se na parceria entre educação à distância e educação presencial, ou 

seja, uma educação semipresencial na qual uma se apóia na outra, uma 

complementa a outra de forma a encontrar caminhos para as possíveis lacunas 

do processo de ensino aprendizagem.  

Impossível pensar que todas as atividades educativas previstas ocorram 

exclusivamente no espaço da escola, da sala de aula, diante de um professor. Os 

exercícios e atividades realizadas individualmente ou em grupos como tarefas 

domiciliares já expõem o caráter semipresencial das atividades de aprendizagem. 

Desta forma, um desses desafios colocado pela sociedade do século XXI é o 

hipertexto. Pode-se dizer que é um texto estruturado em rede, uma teia. É um 

texto móvel que permite estabelecer relação imediata com outras fontes de 

informações, portanto, não apresenta uma linearidade estabelecida, pois, amplia 

a possibilidade de leitura única e linear proporcionados pelos livros escolares, 

como mostra a figura 3 a seguir: 

 

 

 

                                                 

 
12

 É importante salientar que a discussão sobre EAD é ainda muito complexa e vem acompanhada 
de novidades, rapidez assim como a própria evolução da tecnologia. Nesse sentido, não caberia 
expandir o estudo no momento deste trabalho uma vez que fugiria ao escopo desta pesquisa.  
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Figura 3 – A teia chamada hipertexto 

 
Fonte: (imagem criada por esta pesquisadora) 

 

Assim, “o texto não é mais amarrotado, dobrado feito uma bola sobre si 

mesmo, mas recortado, pulverizado, distribuído, avaliado segundo critérios de 

uma subjetividade que produz a si mesma” (LÈVY, 1996, p.36).  

Outro característica proposta pelo hipertexto refere-se a questão da autoria 

do educando uma vez que ele recria, altera, oferece um novo sentido ao conteúdo 

explorado – antes imposto pelo ritmo e objetivo único dos livros. E, é nesse 

sentido que fortalece o papel imprescindível do educador quando este media a 

relação educando, informação e conhecimento. Logo, o papel do professor 

sistematizar essas informações no auxilio da construção do conhecimento. 

A tarefa do educador, então, “é a de problematizar aos educandos o 

conteúdo que os midiatiza, e não a de dissertar sobre ele, dá-lo, de estendê-lo, de 

entregá-lo, como se tratasse de algo já feito, elaborado, acabado, terminado.” 

(FREIRE, 1980, p. 81). Nas palavras de Gutiérrez Pérez (1978), “[...] o professor 

já não é o sabe-tudo, mas sim um co-investigador, co-aprendiz e co-responsável 

pela ação educativa.” (p. 45). Ele abre a cena junto com os educandos. 
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No que tange a questão da mediação, na escola tradicional acontecia entre 

apenas dois sujeitos: emissor (professor13) e receptor (aluno14). Na sociedade da 

comunicação e informação, inclui-se a construção: emissor, receptor e construtor 

de conhecimento. Como coloca Paulo Freire (1980), “a educação é comunicação, 

é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de 

sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” (p. 69).  

Diante deste contexto, as aulas passam a ser momentos de solidificar o 

conhecimento e não mais para a transmissão de conhecimentos, ou seja, “nos 

dias de hoje já não se pode continuar pensando em uma escola encerrada entre 

quatro paredes e completamente desvinculada do processo de comunicação.” 

(GUTIÉRREZ PÉREZ, 1978, p. 33) 

Quando Gutiérrez destaca que o ensinar e aprender não se encerra no 

espaço escola, ele chama a atenção para outra questão colocada ao processo 

educativo: repensar o tempo e o espaço na era tecnológica. 

Kensky (2007) discute que:   
 
 

por mais que as escolas usem computadores e internet em suas 
aulas, estas continuam sendo seriadas, finitas no tempo, definidas 
no espaço restrito da sala de aula, ligadas a uma única disciplina 
e graduadas em níveis hierárquicos e lineares de aprofundamento 
dos conhecimentos em áreas específicas do saber. [...] (p. 45).  

 
 

Volto a reafirmar que um dos obstáculos para a efetiva inserção da 

tecnologia como possibilidade no processo de ensino-aprendizagem está ligada 

                                                 

 
13

 Segundo o dicionário online UOL HOUAISS, etimologicamente, lat. professor, óris 'o que faz 
profissão de, o que se dedica a, o que cultiva; professor de, mestre', do rad. de professum, supn. 
de profitéri 'declarar perante um magistrado, fazer uma declaração, manifestar-se; declarar alto e 
bom som, afirmar, assegurar, prometer, protestar, obrigar-se, confessar, mostrar, dar a conhecer, 
ensinar, ser professor'; ver profess-; f.hist. sXV professor, sXV professorees, sXV profesores. Por 
isso, minha opção neste trabalho pela palavra educador que é o que lat. educátor,óris o que cria, 
nutre; diretor, educador, pedagogo'; ver educ-; a datação é para o adj. – definição esta que vai 
além da profissão docente.  Disponível em< http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete>Acesso 
em 29 mar 2010. 
14

 Segundo o dicionário online UOL HOUAISS, a palavra aluno, lat. alumnus, i 'criança de peito, 
lactente, menino, aluno, discípulo', der. do v. alère 'fazer aumentar, crescer, desenvolver, nutrir, 
alimentar, criar, sustentar, produzir, fortalecer etc. [...]. Ou seja, sempre o secundário, receptor de 
algo.  Enquanto a palavra educando transmite o sentido de em processo de; educando a si 
mesmo, a outros, por isso a escolha por tal termo. 
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ao emprego errôneo que se faz desta, ao enxergá-la como mais uma ferramenta 

que será adequada a realidade já existente.  

Avançando um pouco mais nesta discussão sobre o romper com as 

questões do tempo e espaço com o advento da tecnologia na educação, hoje a 

modalidade EAD ganha destaque quando se fala do assunto. Com ela, surgem 

novos ambientes de ensino-aprendizagem com modernos processos 

educacionais tendo por suporte as mais recentes tecnologias computacionais e de 

comunicação. Porém, por se tratar de um assunto ainda me processo de 

construção e em acelerado crescimento, não será aprofundado neste trabalho por 

escapar do escopo deste e não cabe também neste momento explorar todos os 

assuntos da temática de pesquisa. Mas, trago-o aqui apenas com um caráter de 

contextualização uma vez que acalento algumas discussões que acompanham o 

tema estudado. 

 

 

1.5.1 Repensando o conhecimento e os novos papéis dos 

protagonistas da educação 

 

 

O educador do ensino tradicional, que era a fonte do conhecimento, marcou 

a história da educação por muitos anos, porém, com o crescimento e expansão 

da tecnologia esse papel é colocado em xeque.  

 
 

Tradicionalmente, a aprendizagem de informações e conceitos era 
tarefa exclusiva da escola. Os conhecimentos teóricos eram 
apresentados gradativamente às crianças após o ingresso nas 
instituições formais de ensino. Eles eram finitos e determinados. 
Ao final de um determinado grau de escolarização a pessoa podia 
considerar-se formada, ou seja, já possuía conhecimentos e 
informações suficientes para iniciar em alguma profissão. [...] O 
espaço e tempo eram determinados. (KENSKI, 2003, p. 30) 
 
 

Atualmente, o educador precisa ter consciência de que sua ação profissional 

competente não será substituída pelas tecnologias. Elas, ao contrário, ampliam o 

seu campo de atuação, pois as tecnologias são vistas como apoio a pedagogia, 



58 
 

não ao contrário. Novas qualificações para estes professores são exigidas, ao 

mesmo tempo, novas oportunidades de ensino se apresentam.  

Como afirma Kensky, 

 
 

é preciso que o professor, antes de tudo, posicione-se não mais 
como o detentor do monopólio do saber mas como um parceiro, 
um pedagogo, no sentido clássico do termo, que encaminhe e 
oriente o aluno diante das múltiplas possibilidades e formas de 
alcançar o conhecimento e de se relacionar com ele (2003, p. 46). 

 
 

Nota-se que o educador vem reafirmar e fortalecer essa relação entre 

educação e tecnologia na medida em que desempenha o papel fundamental na 

mediação entre o educando, a informação e a construção do conhecimento. E 

ainda, as novas tecnologias oferecem a oportunidade dos professores de estarem 

junto com os alunos e de ouvir suas “vozes”, necessidades e aprender juntos 

diante das novas fontes de pesquisa, informação e conhecimento. 

No que tange ao educando, sabe-se que no ensino tradicional, o mesmo foi 

visto por muito tempo como um participante passivo, receptor de mensagens 

educativas e conteúdos planejados, produzidos e distribuídos pelo seu professor. 

Assumia então o papel de escutar, aceitar o que lhe era falado, decorar e 

reproduzir na prova o que estudou, para passar de ano. 

Hoje, pode-se dizer que este passou a ser um sujeito ativo na construção do 

saber e que dispõe de diferentes fontes para acessar o conhecimento e que 

aprende de diferentes formas. Sabendo-se que a velocidade é uma das 

características da sociedade da informação, o ritmo dos educandos já não 

combina mais com o ritmo ditados pelos educadores e pela instituição escola. 

E a escola diante deste contexto, “[...] coloca-se como ponto de recepção e 

de troca com as demais instituições culturais [...]” (KENSKI, 2003, p. 48). Não 

mais, como tradicionalmente, o único lugar para acesso ao conhecimento. 

 Enfim, esse repensar na educação, dos sujeitos que a constituem, a 

constrõem, dos novos espaços de aprendizagem concedidos pela tecnologia são 

elementos cruciais para poder desfrutar das possibilidades que a tecnologia tem a 

contribuir para a educação – que vão além de substituir velhos recursos por 

novos.  
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Nesse sentido, rever os novos papéis é oferecer caminhos para a 

construção da autonomia dos alunos em seu processo de aprendizagem e o 

educador como guia, orientador desse processo que pesquisa, busca e aprende 

junto com essa nova geração. Isso tudo em busca de uma aprendizagem que vai 

além dos muros da escola, que acontece em outros lugares e em diferentes 

momentos. 

Desta forma, avançamos na discussão sobre a construção do conhecimento 

na era tecnológica. O conhecimento - antes da expansão tecnológica e sua 

disseminação entre as pessoas - encontrava-se como privilégio de alguns 

profissionais, como os da Educação e, situados em determinados espaços 

institucionalizados, tal como a escola. 

 Com o advento da tecnologia no campo educacional pode-se pensar no 

avanço da questão de democratização do acesso ao conhecimento. Apesar de 

reconhecer que ainda há uma disparidade entre algumas regiões brasileiras, a 

classe social e nível de escolaridade dos sujeitos com relação ao acesso ao 

computador. Por outro lado, as pesquisas do CGI.br15 revelam que a sociedade 

brasileira avançou na questão da inclusão digital devido ao acesso à Internet e 

meios de acesso a este meio, seja nos lares, trabalho, lanhouse, escolas etc. 

(2010).  

Mas é necessário deixar claro que apenas o acesso não garante inclusão, 

muito menos equipar as escolas com computadores. Trata-se de um processo 

mais profundo no qual esbarramos na questão da importância da escola em 

considerar a discussão sobre a inserção das tecnologias no processo educativo e 

repensar nas políticas do trabalho docente que garantem formação e 

remuneração para tal, considerando estes como sujeitos importantes na 

efetivação do uso das tecnologias na educação. 

Tendo em vista que a tecnologia consolida princípios científicos em um 

produto, por exemplo, o computador, e que possibilita fazer muitas coisas, cabe, 

então, pensar: que possibilidades o computador, oferece, como recurso, ao 

processo de ensino-aprendizagem? 

                                                 

 
15

 Comitê que tem como uma de suas iniciativas acompanhar a expansão da TICs (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) no país de forma a fornecer informações e indicadores sobre o tema. 
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  Uma vez que um dos pesquisados desta dissertação são crianças de 6/7 

anos é pertinente trazer uma discussão sobre as possibilidades que este recurso 

oferece ao processo de aprendizagem, nesta faixa etária.  

Emilia Ferreiro (2007) reconhece a importância da tecnologia na educação 

(especialmente a alfabetização se concebida como um conceito não fixo, mas que 

aceita mudanças de acordo com as transformações da sociedade, tal como 

destaca a autora) e chama a atenção dos educadores sobre as mudanças no 

trabalho com alfabetização em decorrência dos avanços tecnológicos. 

Um dos principais avanços que podemos destacar é sobre a escrita. O 

computador pode ser considerado um portador de texto que explora as diferentes 

linguagens, como o hipertexto. 

 Comparada às práticas tradicionais de escrita na qual o educador, na 

maioria das vezes, agride a escrita do educandos quando aponta os erros de 

diferentes maneiras: risca com caneta vermelha, demarca com um “x” e muitas 

vezes não aponta opções de avanços para tais erros. Ou deixa passar os erros 

por conta da quantidade de alunos e atividades para corrigir. Enquanto que a 

escrita no computador apresenta mudança nesta relação entre a escrita e o autor: 

o processador de texto, por exemplo, quando o educando erra a grafia de uma 

palavra, a concordância (verbal e nominal) das frases, a pontuação, etc. ele 

oferece um recurso de correção na qual apresenta opções a partir de tal erro. 

Logo, o erro passa a ser um momento de reflexão e não mais de punição. 

 Então, no computador, há uma combinação anterior que faz parte dos 

recursos que ela tem. São os recursos didáticos que permitem o educando 

avançar na escrita na medida em que a maioria de seus erros já é apontada de 

forma instantânea.  Enfim, esse é apenas um exemplo de uma relação inteligente 

com o computador quando utilizado didático e pedagogicamente pelos 

profissionais da educação.  

Ferreiro (2007) pontua também que a revisão textual tornou-se um jogo para 

os educandos uma vez que eles experimentam fazer diferentes adaptações ao 

texto: mudar, incluir, tirar trechos. Diferentemente das práticas tradicionais que 

exigem do educandos passar a limpo, à mão, o texto, corrigindo as alterações 

apontadas pelo educador. 
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Cabe ressaltar que tal passagem não é transplantar a prática tradicional de 

ensino para dentro das máquinas. “Por isso é tão ambíguo o discurso sobre a 

introdução das tecnologias no âmbito escolar. O professor não sabe bem o que 

fazer com ele. Então se inventou a sala de informática, frequentada apenas em 

horários determinados. [...]” (FERREIRO, 2007, p.01) 

 

 

1.5.2 Real e virtual: duas realidades ou nova realidade? 

 

 

É habitual, infelizmente, entre a maioria das pessoas que atuam no campo 

educacional relacionarem a inserção da tecnologia na educação com um suposto 

processo de desumanização, ou o esvaziamento da escola uma vez que esses 

acreditam que as máquinas (como por exemplo, o computador) substituirão o 

papel que ocupam no processo educativo e consequentemente da escola, ou 

seja, real ou virtual? As escolas acabarão? E os educadores, ainda terão espaço 

no processo de ensino-aprendizagem? 

É claro também que este posicionamento é decorrente da forma como esta 

inserção vem ocorrendo nos espaços formais de educação. Como quase tudo na 

educação é apresentado como algo pronto, imposto e fechado, enfim, é natural 

que os sujeitos, em sua maioria, que atuam na área classificam essas inovações 

como ameaças a sua profissão. Essas inovações dificilmente são vistas como 

parceiras, facilitadoras e companheiras de sua atuação educacional – como é o 

caso do uso do computador. 

Pierre Lévy (1996) traz sua contribuição para esta reflexão na medida em 

que pontua não se tratar de uma rivalidade entre o presente e o virtual, mas sim 

uma complementação entre ambos, pois, as tecnologias estão tornando o mundo 

cada vez “menor” e mais acessível – quando rompe com os limites do tempo e 

espaço. 

Ao falar da tecnologia como sinônimo de qualidade educativa - longe da 

ideia reducionista de panacéia da educação - falamos da interação com diferentes 

culturas, o acesso a diferentes pontos de vista a partir de um problema, enfim, os 
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recursos tecnológicos nos possibilitam esse diálogo com a pluralidade cultural 

sem se preocupar como deslocamento e a inflexibilidade do tempo. 

Lévy discute que  

 
   

a palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua 
vez de virtus, força, potência [...] em termos rigorosamente 
filosófico, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade 
e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes. (LÉVY, 
1996, p. 15) 

 

 

Ele ainda coloca que é errôneo pensar na virtualização como uma solução, 

algo estável – conforme colocado a pouco sobre a utopia de que a tecnologia veio 

para sanar os problemas educacionais, pelo contrário, é pensar em problemática, 

enfim, trata-se de uma solução instável. Ou seja, é uma ação, constantemente 

reflexiva.  

Em outras palavras, “a virtualização reinventa uma cultura nômade [...] 

fazendo surgir um meio de interações sociais onde as relações se configuram 

com um mínimo de inércia”. (LÉVY, 1996, p. 21). Esta ainda evidencia uma 

pluralidade de tempo e espaços, agora não mais fixos. Aqui os limites temporais e 

espaciais não são mais dados, assume uma função de autonomia das pessoas, 

isto vem para romper com a rigidez de tempo e espaço físico concebido pela 

cultura escolar, vem romper com a rigidez da cultura escolarizada. 

Desta forma, enquanto se pensar em tecnologia como mera atualização dos 

processos de ensino aprendizagem, significa tornar a tecnologia como uma 

solução, sendo que ela por si só não garante qualidade em educação, pois requer 

esforços e participação dos sujeitos envolvidos neste processo da construção do 

conhecimento. Logo, “só há problemática se considerarmos acoplamentos 

humanos-máquinas e não processos informáticos apenas.” (LÉVY, 1996, p. 42)  

 Por isso, a inserção da tecnologia na educação nos coloca novos desafios 

uma vez que traz consigo novas formas de aprender, pensar, construir 

conhecimento e se relacionar com as informações. E, não é a máquina – o 

computador - que propõe está reflexão, mas sim a interação que se estabelece 

com ela, é a ação humana que proporciona esse repensar dos processos 

educacionais. 
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Enfim, é a qualidade com que ocorre a relação com o computador que 

responderá se a tecnologia passará à nova realidade ou outra realidade paralela a 

sociedade. E de forma a compreender tal questionamento, no capítulo a seguir 

será descrito os caminhos e desafios percorridos por este trabalho em termos 

metodológicos. 
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CAPÍTULO 2. CAMINHOS E DESAFIOS DA 

COMPREENSÃO SOBRE NATIVOS E IMIGRANTES 

DIGITAIS 

 

 

Neste segundo capítulo será apresentado o referencial teórico que 

proporcionou reflexões pertinentes a temática e que permitiu dialogar com a 

realidade contemporânea apresentada pelos participantes deste trabalho. É 

descrito também a justificativa da escolha do campo, situando os sujeitos que 

aceitaram o desafio proposto por este trabalho: educandos, educadora e pais; os 

questionamentos que possibilitaram a concretização dissertação iluminados pela 

metodologia de pesquisa que atendesse ao objetivo deste trabalho.  

 

 

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS DA PESQUISA 

 

 

 Falar sobre educação e tecnologia é um debate bastante desafiador uma 

vez que se depara com concepções arraigadas no ensinar e aprender tradicional. 

Ou seja, falar hoje do uso do computador na educação requer muita reflexão, 

cautela, planejamento e, sobretudo, mais do que simplesmente uma discussão 

calcada em boa ou ruim. Acredito que não é uma questão de bom ou ruim, de 

novo ou antigo, desse ou daquele, mas de valorizar as potencialidades que as 

tecnologias trazem também para o campo educacional, que ora assumem a 

posição de complementares, ora de inovadoras. 

Quando se fala em tecnologia na educação é notório três comportamentos 

adventos dos profissionais da educação. Existem aqueles que veem na tecnologia 

a salvação das mazelas da Educação e por outro lado, há aqueles que negam a 

existência quanto à presença da tecnologia no campo educacional, sem nenhuma 

fundamentação ou reflexão acerca das possibilidades que esta oferece ao 

processo de ensino-aprendizagem, ainda por medo ou ameaça vista no uso desta 

na educação. Há ainda aqueles que moderadamente consideram-no um recurso 
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muito rico e significativo para a aprendizagem. “Outra dificuldade é apresentada 

pela velocidade das mudanças da informática, criando uma ampla gama de 

possibilidades de usos do computador, exigindo muito mais dessa formação do 

professor, o que acaba paralisando-o” (VALENTE, 2002, p. 19).  

Nesse sentido, observa-se a necessidade de cautela ao discutir o tema, 

pois, tanto no primeiro quanto no segundo comportamento frente ao uso da 

tecnologia na Educação mostra certa cegueira quanto a determinadas práticas 

pedagógicas: ou por acreditar cegamente na tecnologia, ou por acreditar 

cegamente em uma única forma de fazer educação. Apesar de expressar minha 

opinião positiva quanto à parceria entre educação e tecnologia isso não me 

impede de reconhecer os limites desta também, como serão descritos ao longo 

desta dissertação.   

No primeiro caso, o que se constata na prática é apenas a substituição dos 

recursos, ou seja, o que era antes feito na lousa com giz, agora é transplantando 

para o PowerPoint, por exemplo. Já no segundo comportamento, vê-se a 

educação como algo paralelo à sociedade, na medida em que nega a 

possibilidade da parceria entre educação e tecnologia. Ademais, quando falamos 

dessa possível resistência, ela envolve também a concepção de educação e dos 

papéis dos protagonistas neste processo educacional. Nesse sentido, o professor 

pensa que a tecnologia veio para substituir seu papel, ou que irá tirar sua 

autoridade frente aos conteúdos, o que antes era algo secreto e de domínio 

apenas do professor. Ou ainda, este medo pode estar preso a outra questão: a 

falta de políticas voltadas ao trabalho docente que ofereçam meios para sua 

formação e reconhecimento financeiro de suas novas atividades; dentre outras 

questões que serão retomadas e aprofundadas no capítulo seguinte deste 

trabalho. 

Nesse momento é que as contribuições de José Arnaldo Valente (2002) se 

fazem presentes quando o autor discute a temática, mostrando às pessoas que a 

tecnologia apresenta seus benefícios à educação, mas é necessário ir com calma 

quando apresentá-la à educação. Na concepção do autor, quando essa reflexão 

faz parte da prática dos educadores, coordenadores, gestão escolar, enfim, da 

estrutura escolar, então é possível pensar em mudanças na escola como um 
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todo, envolvendo todos os segmentos, de maneira a adequar a tecnologia às 

necessidades educacionais e não somente as necessidades mercadológicas. 

Confesso que quando me interessei pelo tema, encontrava-me em parte na 

primeira condição por conta do contato com a literatura sobre a temática ainda no 

nível superficial de reflexão. Mas ao me aproximar das ideias dos autores que 

discutiam a temática, busquei estabelecer o contato com alguns que dialogavam 

com os dois comportamentos. Assim, aprendi que criticar aquilo que você não 

conhece é fácil, o difícil é falar criticamente sobre aquilo que você acredita, pois 

esta postura requer uma argumentação sólida para poder sustentar suas 

opiniões, concepções acerca do que você defende. Pois, é nesse momento que 

se encontra a riqueza de uma pesquisa: quando você permite olhar um mesmo 

objeto através de múltiplas perspectivas. É o exercício de olhar de fora para o 

mesmo objeto. É distanciar-se do objeto pesquisado para descobrir a 

multiplicidade de olhares oferecida pelo ele. 

Quando eu me autorizei enxergar sobre outras perspectivas, a tecnologia na 

educação, isso fez com que não esgotasse o assunto em apenas uma concepção 

sobre o tema, pelo contrário, isto me instigou a continuar pesquisando sobre a 

temática e a ver meu objeto de pesquisa a partir de múltiplas perspectivas.  

 Desta forma, a fim de oferecer complexidade ao meu objeto de pesquisa, 

outras pesquisas permearam esta construção. Algumas leituras sobre as 

discussões de Canclini (2003), na linha dos estudos culturais, que contextualiza 

esse panorama da sociedade da informação, apontando que as crianças da 

sociedade atual são a primeira geração que cresceu cercada por mídias como: 

televisão a cores, controle remoto e uma grande parcela considerável com 

computador pessoal e Internet. Ademais, suas obras contribuem também no 

sentido de estender a discussão para a presença da tecnologia na vida da criança 

em sua mais tenra idade o que me despertou o interesse pelas suas reflexões 

uma vez que um dos sujeitos deste trabalho apresenta de 6-7 anos de idade. 

Quando falamos da inserção da tecnologia no campo educacional, 

remetemo-nos a pensar na reestruturação das práticas escolares, no reinventar 

dos espaços de aprendizagem, na relação que a educação estabelece com o 

saber e da compreensão e sentido que os educandos atribuem ao saber. Isso não 

quer dizer descartar práticas possíveis, mas sim a articulação e inserção de umas 
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com as outras, ou seja, a comunicação, o diálogo entre as variadas linguagens 

que a sociedade da informação e do conhecimento oferece ao processo da 

construção do saber. 

Nesse sentido, autores como Babin & Kouloumdjian (1989); Chaves & 

Setzer (1980); Pierre Lèvy (1993; 1996; 1999); Vani Moreira Kensky (2003; 2007); 

José Manuel Moran (1987; 2007); Seymour Papert (2008); Fernando Hérnandez, 

Juana Maria Sancho et al (1998)  contribuíram também para a presente discussão 

quando trataram dessa necessidade da escola rearticular seus espaços, repensar 

na nova forma de ensinar e aprender na geração audiovisual e do computador; 

repensar as oportunidades de aprendizagem aos educandos, os quais trazem sua 

contribuição bastante pertinente quanto à possível resistência das escolas e dos 

professores com relação ao uso da tecnologia no contexto de ensino-

aprendizagem. 

No contexto francês, o sociólogo Pierre Lévy apresenta uma discussão muito 

otimista em relação a este momento histórico, que nos coloca a pensar sobre 

novas formas de nos relacionarmos com o conhecimento e com os estilos de 

regulação social na sociedade contemporânea. 

No que tange a possível reação de resistência dos educadores frente a essa 

nova possibilidade de aprendizagem proporcionada pela parceria entre educação 

e tecnologia, Seymour Papert (2008) afirma que os educadores quando estão 

aprendendo utilizar o computador bem como a explorar suas possibilidades 

costumam dizer que estão sendo treinados para utilizar os recursos que a 

máquina oferece. A palavra treinamento está relacionada a técnicas, por isso o 

termo utilizado pelos professores, uma vez que não se veem mais como alunos, 

aprendizes. Destarte, os professores resistem por diversos motivos entram no 

mundo dos educandos e, consequentemente acabam não problematizando as 

diferentes possibilidades que a tecnologia oferece ao seu trabalho. No entanto, 

treinamento tem uma conotação de não reflexão. 

Diferentemente para as crianças que segundo Walter Benjamin (1984), vê 

na máquina algo lúdico, um brinquedo e divertimento, por que a tecnologia não 

pode ser a porta de entrada também para aquisição do conhecimento?  

Nesta linha de pensamento, as contribuições de Huizinga (2001) se fazem 

presentes quando nos convida a pensar nas atividades cotidianas atreladas a  
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concepção de jogo – não só na visão da infância, mas do adulto também quando 

se relaciona com o computador. Logo, para o autor, a gente nunca deixa de ser 

criança nesse sentido concebido ao jogo na vida das pessoas. Ademais, este 

autor retoma a importância de reconhecer o lúdico com algo sério – tema este que 

vem ganhando força entre as discussões atuais entre a relação entre o brincar e 

seriedade. 

Cabe ressaltar também que a escolha dos autores justifica-se pelo tema que 

abordam, tendo em vista o meu problema de pesquisa e a afinidade da 

pesquisadora com as ideias e concepções dos referidos autores. Mas isso não 

me impede, como já citado, de ter o contato com os autores que fazem uma 

leitura crítica sobre o assunto. Assim sendo, posso citar Fernando José de 

Almeida (1988) e José Arnaldo Valente (2002) que me apresentaram outro olhar à 

parceria educação e tecnologia: um olhar cauteloso e cuidadoso evitando 

possíveis generalizações quanto ao seu uso, ou uma possível miopia com relação 

ao tema a ponto de um ufanismo tecnológico.  

Por fim, outra fonte de reflexão que contribui em grande escala para a 

realização deste trabalho compõe-se dos depoimentos da educadora do Colégio 

pesquisado; o diálogo com os educandos; o envolvimento dos pais ao aceitarem o 

desafio de participar com suas reflexões no grupo de discussão e por e-mails 

trocados ao longo da dissertação objetivando-se dialogar com o objetivo proposto 

por este trabalho. 

Obviamente que este trabalho não esgota o tema, até porque qualquer 

estudo científico no campo educacional é sempre inacabado e provisório. Logo, 

pesquisa é processo. Nesse sentido, a seguir, no último capítulo as ideias dos 

autores serão retomadas de modo a dialogar com a proposta desta dissertação. 
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2.1.1 Conceituando: nativos e imigrantes digitais 

 

 

Ainda sobre o quadro teórico que permeou este trabalho é importante 

destacar dois conceitos que aparecem em diversas partes nas discussões 

contempladas nesta dissertação, são eles: nativos e imigrantes digitais. 

Como derivação desta nomenclatura criada por Marc Prensky, recorri aos 

nomes “nativos digitais” e os “imigrantes digitais”. Ademais, um dos aspectos que 

justifica tanto o título desta dissertação quanto a escolha do campo de pesquisa é 

a escola enquanto um dos espaços que melhor elucida essa relação entre os 

nativos digitais e imigrantes digitais, considerando os educandos a primeira 

nomenclatura e os pais e mães, e a educadora como a última denominação. 

Prensky é um pensador, escritor sobre temas educacionais, conferencista e 

criador de mais de 100 designers de games e softwares de aprendizagem – nos 

quais explora a possibilidade entre games e aprendizagem. Dentre essas 

criações, destaca o site Game2train.com, uma instituição de ensino a distância 

que desenvolve games para ensinar. 

Mas o que nos interessa neste momento, dentre suas criações, são os 

termos cunhados por ele: nativos e imigrantes digitais, e sua relação com o 

assunto pesquisado. É necessário reafirmar que foram termos oriundos de uma 

realidade americana, logo algumas ressalvas são necessárias para passar a ter 

sentido em outros contextos também.  

 Por exemplo, ele diz que nascidos depois dos anos 80, os nativos digitais 

têm uma relação natural com a tecnologia e do outro lado estão os imigrantes 

digitais que não nasceram na era digital. Mas Prensky esclarece depois de certo 

tempo já criada tais nomenclaturas, que a principal característica que distingue 

entre nativos e imigrantes digitais não é a idade, mas sim a diferença cultural 

entre estes, ou ainda, a questão social que mesmo nascidos na era digital ainda 

são imigrantes pela falta de condição de acesso. Pois, os termos quando criados, 

permitiram a relação com o tempo e sua demarcação cronológica. 

 De forma a situar estes termos para o contexto escolar, podemos que dizer 

que os educadores em sua maioria, e segundo descreve Prensky (2001), 

pertencem ao grupo dos imigrantes digitais: choque cultural quando transitam da 
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geração da comunicação de massa para a comunicação interativa possibilitada 

pelas redes digitais, ou seja, presenciam o nascimento da Internet, seus meios e 

recursos. Enquanto os educandos já estão inseridos nesta realidade por conta de 

nascerem nela.  

Falando de outras características que marca a diferença entre essas duas 

realidades, é o “sotaque”, a atitude atrelada às tradições presente nos imigrantes 

digitais e as novas posturas dos nativos digitais como demonstra a figura a seguir: 

 

Figura 4 - Choque cultural entre nativos e imigrantes digitais 

IMIGRANTES  NATIVOS 

Quem nasceu 

antes do 

computador 

provavelmente 

ainda tem uma 

agenda em 

papel  com 

contatos 

telefônicos. 

Isso não 

significa que 

os números 

não estejam 

na memória 

de seus 

celulares e 

computadores. 

A agenda 

física é uma 

segurança 

 

Memória  

 

Os nativos acham 

desperdício 

decorar números 

de telefone. Eles 

gravam em que 

posição está o 

contato. Por 

exemplo, mãe: “1 

”, O medo não é 

perder o que é 

digital  , mas 

estar com 

números 

desatualizados 

Os imigrantes 

raramente 

experimentam 

um novo 

software 

antes de ler o 

manual . 

Quando o 

fazem, 

convivem com 

a sensação de 

que o sistema 

está prestes a 

travar e que 

vão perder 

seus arquivos 

 

Inovação  

 

Manual? Que 

manual?  Como 

conhecem a 

lógica da 

programação dos 

softwares, não 

têm receio de 

navegar e 

descobrir as 

funções de um 

novo programa na 

prática  
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Consultam 

primeiro os 

l ivros e atlas 

para depois 

fazer a busca 

na internet. 

Têm mais 

dif iculdade em 

navegar pelos 

hiperl inks. 

Confiam mais 

nas fontes 

impressas , 

como jornais e 

l ivros, que no 

conteúdo da 

rede 

 

Busca  

 

A rede sempre é 

a primeira fonte. 

Acreditam que 

os sites têm 

mais 

informações que 

os livros  e 

enciclopédias 

impressas. Para 

os nativos, tudo 

pode ser 

localizado pela 

internet, até 

mesmo o 

conteúdo dos 

l ivros impressos  

Quando 

querem 

encontrar os 

amigos, 

telefonam e 

marcam . 

Raramente 

vão para um 

encontro que 

foi marcado 

por e-mail ou 

MSN sem 

antes checar. 

Grande parte 

dos imigrantes 

se relaciona 

na rede 

apenas com 

pessoas 

conhecidas  

 

Sociabilidade  

 

Se falam por 

comunicadores 

instantâneos e 

sites de 

relacionamento. 

Não necessitam 

da presença 

física para se 

comunicar . 

Muitos nativos 

têm a primeira 

experiência de 

namoro na rede  

Cansam com 

freqüência ao 

ler textos 

longos  na 

tela. Têm o 

hábito de 

imprimir 

desde notícias 

até e-mails 

para lê-los em 

papel   

Leitura  

 

Lêem tudo, do 

noticiário a l ivros, 

em arquivos 

digitais. Não se 

incomodam com 

a tela pequena  

nem com as letras 

miúdas. Nem 

sempre seguem a 

ordem do texto 

original ao ler: 

podem começar 

pelo final, por 

exemplo 

 
Fonte: (VICÁRIA, 2010) 
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2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 
Tendo em vista minha experiência profissional, as vozes dos profissionais 

que circundam e compartilham o mesmo espaço profissional, as aspirações das 

crianças, as devolutivas dos pais passam-me uma sensação de desencontro com 

relação ao sentido entre educação e tecnologia.  

Assim, podemos dizer que objetivo de reflexão da dissertação é: qual o 

papel do computador entre a relação dos adultos e das crianças dentro do 

contexto educacional? Como ele media (ou não) essa relação? 

Na tentativa de responder a estas questões, algumas hipóteses foram 

levantadas. “Muitas crianças e jovens crescem em ambientes altamente 

mediados pela tecnologia, sobretudo a audiovisual e a digital. Os cenários de 

socialização das crianças e jovens de hoje são muito diferentes dos vividos pelos 

pais e professores”. (SANCHO, 2006, p. 19). Quando privilegiada no trabalho a 

presença dos educandos a hipótese é de que estes veem o computador como um 

caminho de aprender brincando, uma vez que este atrai as crianças pela suas 

múltiplas possibilidades e desafios propostos. 

Quanto aos pais e as mães, acredito que estes ainda encontram-se em 

processo de adaptação no sentido de formação dos filhos uma vez que a 

tecnologia também é novidade para os pais, os imigrantes digitais (Prensky, 

2001). Ressalto também que tal hipótese se apóia em dois aspectos: positivo 

quando prepara o filho para a sua atuação na sociedade e, negativo no sentido 

dos perigos que acompanham esse acesso ao mundo digital, uma vez que 

estamos falando de crianças de 6 - 7 anos – esta ainda é mais forte. Podemos 

notar que, a sociedade ainda está focada no gerenciamento de riscos e não na 

maneira como se pode aproveitar essas ferramentas em benefício de suas 

atividades cotidianas e formação do sujeito.  

  É preciso deixar claro que não sou contra a orientação dos adultos quanto 

ao uso do computador pelas crianças, mas que o caminho não é apenas negar, 

proibir a tecnologia, mas sim como utilizá-la, aprender junto com discernimento, 

em nome da formação do sujeito autônomo e capaz de filtrar as coisas boas e 

aproveitar diversas possibilidades do mundo tecnológico. 
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 Por fim, falar de tecnologia no contexto educacional ainda é um assunto 

arraigado nas tradições. Assim, “a principal dificuldade para transformar os 

contextos de ensino com a incorporação de tecnologias diversificadas de 

informação e comunicação parece se encontrar no fato de que a tipologia de 

ensino dominante na escola é centrada no professor (grifo meu)”. (SANCHO, 

2006, p. 19).  

 Tal posicionamento se reconhece na figura da maioria dos educadores que 

atribuem a este novo contexto de fazer educação o sentimento de medo, ora por 

não ser mais o centro e único transmissor de informações, ora por ver neste como 

mais uma obrigação que tem que dar conta em sua atuação como docente ou por 

conta da sobrecarga atribuída ao seu trabalho sem as mínimas condições de 

investimento em sua formação.  

 Sendo assim podemos observar que, tanto os pais e as mães quanto os 

educadores se encaixam na denominação imigrantes digitais, criada por Marc 

Prensky (2001), os que nasceram em outro meio, aprenderam de maneira 

diferente, mas que hoje presenciam e se adaptam (ou não) a esta nova era da 

informação e comunicação. 

 

 

2.3 ENFRENTAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Tendo em vista o objetivo proposto por esta dissertação, neste momento 

será descrito os “pilares” que possibilitaram a realização desta, considerando 

elementos como: abordagem e metodologia de pesquisa de forma a explicitar e, 

mesmo, justificar os caminhos percorridos para as possíveis reflexões acerca do 

problema proposto por este trabalho. 

Como em toda obra, a construção de uma casa, por exemplo, os “pilares” 

são fundamentais na medida em que nos possibilitam concretizar uma proposta, 

um projeto, uma ideia, um sonho. Logo, é importante em uma pesquisa deixar 

transluzir os bastidores desta construção que permitirão sua efetivação; enfim, 

descrever o trabalho de “colocar a mão na massa” do pesquisador, a fim de 

contribuir para as discussões educacionais do nosso país. 
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Quando trazemos à tona a discussão sobre o referencial teórico-

metodológico, a partir das leituras de outros trabalhos, é possível notar a 

preocupação dos pesquisadores em definir suas pesquisas em: quantitativa ou 

qualitativa, enfim, dentre outras nomenclaturas, calcada na maioria das vezes, na 

ideia de alternância ou exclusão de uma pela outra abordagem. Contudo, acredito 

que a relevância desta questão está na forma de como utilizamos e adequamos 

os instrumentos de pesquisa ao nosso problema e também de sabermos 

argumentar e elucidar as contribuições de cada um desses tipos de pesquisa.  

 Não se trata de uma discussão de abordagens boas ou ruins, e sim qual é 

mais adequada a atender meu objetivo de pesquisa. Posso trabalhar com os 

instrumentos metodológicos das duas abordagens, o que irá qualificar minha o 

trabalho será a forma como interpretarei, explorarei os dados e a maneira como 

proporcionei vozes a estes instrumentos no diálogo com o referencial teórico 

contemplado no trabalho. 

 Outro aspecto importante neste momento é que por se tratar de um 

trabalho que discute a importância da tecnologia na educação, nada mais 

condizente que inserir nesta reflexão as possibilidades tecnológicas de se fazer 

pesquisa quando se trata de recursos da cibercultura16. 

É recente a discussão sobre a denominação das pesquisas que estudam os 

ambientes virtuais, as comunidades virtuais, os blogs, os grupos de discussões, 

e-mails, enfim, o mundo virtual. Assim como a tecnologia vem transformando a 

vida das pessoas, esta também coloca novas questões à área da pesquisa, 

especialmente no que diz respeito à metodologia de pesquisa. À priori, as 

primeiras discussões sobre o assunto tiveram como palco a área da comunicação 

e depois se expandiu para o campo das ciências sociais - uma vez que a 

tecnologia não se restringe mais as facilidades das atividades cotidianas, as 

exigências do mercado, mas ela encontra-se na educação e evidencia novas 

redes sociais mediadas pelas tecnologias. 

 
 

                                                 

 
16

 Lévy (1999) define a cibercultura como “[...] um novo tipo de universal: o universal sem 
totalidade. [...] Assim, o ciberespaço não engrada uma cultura do universal porque de fato está em 
toda parte e, sim porque sua forma ou sua ideia implicam de direito o conjunto de seres humanos” 
(p. 119). 
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No momento em que as novas tecnologias de informação nos 
proporcionam acesso nunca imaginado a dados, novos modos de 
escrita e comunicação emergentes na tecnologia atualmente 
usadas em videogames e novas habilidades cognitivas 
associadas às múltiplas tarefas desenvolvidas com prestar 
atenção simultaneamente a diversos meios eletrônicos, os 
bricoleurs assumem a posição de observadores. Todas essas 
dinâmicas são relevantes no esforço para desenvolver  novas 
formas de rigor no ato da pesquisa. (KINCHELOE, 2007, p. 65) 

 
 

Desta forma, esta dissertação utilizou algumas possibilidades de 

comunicação junto aos pesquisados que serão apresentadas ao longo deste item. 

Quando se fala de comunicação na era tecnológica, esta ganha novas definições: 

síncronas e assíncronas. Na primeira exige dos participantes uma comunicação 

simultânea, tais como o Messenger (MSN), Skype17e telefone, por exemplo.  

Já na comunicação assíncrona, não é necessário a presença simultânea dos 

participantes, pois eles se comunicam em tempos diferentes, tal como no grupo 

de discussão e correio eletrônico (os e-mails)18 – recursos estes explorados nesta 

e demais pesquisas que se preocupam com os reflexos e possibilidades 

oferecidas pela tecnologia (em especial o uso do computador) em diferentes 

contextos da vida dos sujeitos. 

Além do mais, estas possibilidades de comunicação possibilitadas pelos 

avanços tecnológicos despertaram no pesquisador novas inquietações, o que 

permitiu olhar com mais atenção a detalhes como: o modo de interação, a 

frequência de participação, as linguagens utilizadas para compartilhar ideias e 

concepções, enfim, elementos estes importantes em uma pesquisa que versa 

sobre a relação entre educação e recursos tecnológicos. 

                                                 

 
17

 MSN Messenger, ou apenas MSN, é um programa, criado pela Microsoft Corporation, de 
mensagens instantâneas que permite os usuários conversarem entre si de forma síncrona, à 
distância. E o skype é um software que permite a comunicação instantânea através da 
comunicação de voz. Do outro lado, observa-se mais um avanço tecnológico e sua popularização, 
possibilitado pelos referidos programas de converas síncrona, os aparelhos celulares e sua função 
de mensagens SMS – os torpedos -  que passam a utlizar a mesma linguagem dos programas de 
mensagens isntantâneas.  
18

 Cabe ressaltar que os avanços tecnológicos trazem consigo novas linguagens que são 
incorporadas a língua portuguesa facilmente, como por exemplo, o e-mail – palavra inglesa que 
vem da redução de electronic mail. É claro que há uma influência forte da cultura estrangeira, 
principalmente, nesses avanços. Mas, pouco se vê no Brasil utilizar endereço eletrônico como 
termo similar da palavra e-mail. 
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Enquanto pesquisadora, também me importei com estas questões o que me 

levou a pesquisar trabalhos que percorreram caminhos semelhantes a minha 

dissertação para aprofundar meus conhecimentos acerca da especificidade da 

metodologia de pesquisa, capaz de atender ao objetivo pesquisado debruçado 

nas possibilidades de comunicação do mundo tecnológico. Os trabalhos 

pesquisados recorreram a netnografia (ou etnografia virtual) para subsidiar os 

estudos sobre os ambientes digitais. 

A netnografia é uma variação da etnografia que busca compreender as 

relações nas comunidades virtuais. O termo “netnografia” (nethnography = net + 

ethnography) é originário de um grupo de pesquisadores/as norte americanos/as, 

Bishop, Star, Neumann, Ignacio, Sandusky & Schatz, em 1995, para descrever o 

desafio metodológico da etnografia que se encontra na riqueza da observação e 

descrição aprofundada do campo de trabalho de um determinado grupo, cultura, 

usando o meio eletrônico para “observar” os pesquisados. Daí a necessidade de 

se pensar na possibilidade metodológica netnografia, pois o mundo virtual possui 

suas especificidades que as metodologias já conhecidas não davam conta. 

Já no contexto brasileiro Sá (2002) – ver nas referências bibliográficas obras 

consultadas desta autora - discute o tema de metodologias que dessem conta das 

especificidades dos trabalhos em ambientes virtuais e traz suas contribuições na 

medida em que amplia essas discussões sobre comunicação com ênfase em 

cultura, entretenimento e música. Em suas pesquisas, Sá busca compreender as 

diferentes manifestações de cultura que circundam o mundo virtual. Para tanto 

esta recorre a netnografia como metodologia de seus trabalhos. 

Mesmo assim, ainda essa metodologia de pesquisa não correspondia 

totalmente a dimensão do objetivo do meu trabalho. Por quê? Antes de adentrar 

na netnografia é muito importante resgatar algumas questões da etnografia uma 

vez que esta permitiu uma adaptação e deu origem a netnografia.   

Uma das autoras bastante conhecida que explora este tipo de pesquisa é 

Marli André (1995), que aponta características que nos permitem responder a 

questões referentes aos instrumentos de pesquisa da etnografia, tais como: 

técnicas como observação participante, entrevistas intensivas e análise de 

documentos; este tipo também envolve o trabalho de campo, a descrição e 

indução do campo pesquisado observado. Logo, “a observação participante e as 
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entrevistas aprofundadas são meios mais eficazes para que o pesquisador 

aproxime-os dos sistemas de representação, classificação e organização do 

universo estudado” (ANDRÉ, 1995, p.45). 

Os elementos acima descritos apontam aspectos que ainda não eram 

suficientes para o objetivo desta dissertação. As entrevistas como foram descritas 

não davam conta de compreender essa relação dos sujeitos com o computador. 

Outro elemento refere-se na observação que só caberia ao espaço escola, e não 

cabendo seu prolongamento para o ambiente familiar. Mas que a netnografia 

oferecia: a não exigência da presença física do pesquisador com seus 

pesquisados (especificamente com os pais justificada ao longo do trabalho). 

 Ao propor este trabalho já imaginava que era insuficiente apenas coletar 

dados sobre o assunto. Logo, desprendi-me dos instrumentos metodológicos 

comuns para tentar compreender as vozes dos sujeitos a partir de seus 

comportamentos e vivências experimentadas com a tecnologia – através do 

contato com o grupo de discussão, correio eletrônico (e-mail). 

Desse modo, almejando encontrar possíveis respostas às questões 

norteadoras desta dissertação, os instrumentos de pesquisa utilizados para a 

coleta dos dados, o questionário se faz presente como primeiro contato com os 

sujeitos (aplicado aos pais e mães e a educadora) escolhidos para a pesquisa, a 

fim de obter informações gerais sobre o contexto pesquisado, tais como: idade, 

sexo, nível de escolaridade, como e quais atividades realizada a partir do uso do 

computador, dentre outras, almejando estabelecer possíveis relações com os 

demais dados obtidos no decorrer do trabalho.  

O questionário aplicado aos pais e mães foi constituído de linhas temáticas: 

quando, onde e para que utilizavam o computador em diferentes contextos: casa 

e trabalho; o que é o computador para eles; e como concebem a presença do 

computador no processo educativo dos filhos. Já o questionário voltado à 

educadora, altera-se apenas a última temática para o significado do computador 

na prática pedagógica. 

Vale lembrar que o instrumento de coleta de dados – o questionário – 

permite incluir a identificação dos pesquisados, então por questões éticas e tendo 

em vista minha relação direta com a Instituição, manterei os nomes dos 
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entrevistados no anonimato, utilizando apenas siglas conforme descrito no Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE19. 

 Outro instrumento utilizado por esta dissertação tem relação com o uso da 

tecnologia. O segundo contato estabelecido com os pais foi através de e-mails20(o 

correio eletrônico) que estes disponibilizaram no preenchimento dos 

questionários. Neste contato, fiz um breve agradecimento ao acolherem a minha 

pesquisa e propus a primeira reflexão sobre o tema, conforme anexo V. A escolha 

pelo e-mail como contato está atrelado à acolhida dos pesquisados, a 

apresentação entre eles e observar como era a relação deles com os meios 

tecnológicos.  

Após esta primeira observação e o retorno significativo desta estratégia, 

propus o terceiro desafio: o grupo de discussão on-line21. Ainda não conhecendo 

a relação que os pesquisados tinham com os meios tecnológicos, disponibilizei 

para os mesmos um material - o qual se pode dizer que foi um trabalho de 

intervenção, formação com os participantes da pesquisa - no qual explicitei as 

etapas de: cadastramento no grupo, os caminhos para postagem nas discussões, 

e as demais possibilidades oferecidas pelo recurso, segundo anexo IV.  

Criei um grupo de discussão22, intitulado “O sentido do uso do computador” 

foi criado pela pesquisadora no final do mês de janeiro de 2010 e os pais 

participaram do mesmo até o mês de julho do mesmo ano - conforme anexo V - 

como meio de comunicação com os pais/mães. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
19

 O TCLE e o Projeto de Pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP – 

da UMESP.  
20

 O correio eletrônico, conhecido como e-mail é um processo de troca de mensagens, de forma 
assíncrona, entre usuários da Internet situados em diferentes computadores. . 
21

 Segundo o dicionário Houaiss, on-line significa “conectado a, servido por ou disponível através 
de um sistema, especialmente um sistema de computador ou de telecomunicações; feito enquanto 
conectado a um sistema” em tempo real.  
22

 Grupo de discussão é uma ferramenta para páginas de Internet destinada a promover debates 
através de mensagens publicadas abordando uma mesma questão, tema, etc. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Debate
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Figura 5- Disposição do Grupo de discussão “O sentido do uso do computador” 

 
Fonte: (SILVA, 2010) 

 
 

Com o apoio desta ferramenta tecnológica, a ideia foi provocar os pais a 

vivenciar novas possibilidades de aprendizagem mediada pelo uso do computador 

e da Internet. Por meio deste recurso, o grupo de pais e mães foi provocado com 

questões (previamente planejadas como norteadoras para as discussões), ora 

elencadas pela pesquisadora, ora lançada por eles mesmos, nas quais pudessem 

se expressar sobre o tema explorado, ou seja, dar voz aos sujeitos da pesquisa.  

Outro aspecto relevante disponibilizado pelo recurso do grupo de discussão 

refere-se à frequência da participação dos pais/mães, quantidade de acesso no 

grupo, durante o mês, quantidade de postagem dos participantes, enfim, dados 

importantes para compreender a relação que os pesquisados têm com este 

recurso tecnológico bem como o registro desta experiência.  

Finalmente, uma das justificativas por esta opção – grupo de discussão - 

encontra-se na dificuldade que os pais têm para os encontros presenciais na 

escola, visto que a realidade da pesquisa em que a maioria trabalha tanto pai 

quanto a mãe, o que impossibilita encontros, frequentes, presenciais em outros 

locais ou outras datas além do calendário escolar. Além do mais, por se tratar de 
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um trabalho que visa poporcionar uma discussão quanto à contribuição da 

tecnologia, suas facilidades nas atividades da vida cotidiana e oportunidades de 

construção do conhecimento, nada mais harmônico que recorrer a um recurso 

possibilitado pelos avanços tecnológicos. 

Aos educandos, considerando sua faixa etária (6, 7 anos), convidei-os a 

representar o tema discutido através do desenho. A escolha pelos desenhos foi 

apenas uma ponte entre a pesquisadora e os pesquisados, uma estratégia de 

pesquisa que possibilitasse meu contato com os mesmos, ou seja, aproximar-me 

da realidade deles a fim de conseguir estabelecer um diálogo com as crianças, 

pois as estratégias convencionais, por exemplo, a entrevista, não caberia a esta 

faixa etária e poderia omitir informações importantes para a temática deste 

trabalho. 

A partir das produções das crianças, solicitei que falassem sobre suas 

produções (pois esta já é uma prática do grupo, segundo minha observação nas 

atividades do grupo e conversas com a educadora responsável pelo grupo, ao 

final de suas atividades artísticas, a roda de apreciação). A dinâmica foi a 

seguinte: na medida em que as crianças terminavam seus desenhos, no tapete da 

sala elas me contavam o que desenharam. Nesse momento, a partir dos 

depoimentos individuais, instigava-os com outras questões, perguntas sobre suas 

criações e depoimentos. Essa roda de conversa com as crianças foi gravada e 

filmada (com o consentimento dos seus responsáveis), pois considerei também as 

expressões deles durante as produções e depoimentos.  

A escolha por este caminho encontra-se na medida em que a fala revela 

informações dignas de consideração. Além disso, não recorri a uma bibliografia 

específica que trate do tema sobre análise de desenhos, pois tenho a consciência 

que não disponho de elementos suficientes para realizar tal análise correndo o 

risco deixar passar informações preciosas a minha dissertação. Por isso, preferi 

que os próprios autores dos desenhos, ou seja, as crianças fizessem essa análise 

descritiva de forma verbal, competindo a minha função interpretar essas vozes. 

Assim, debrucei-me nos depoimentos das crianças para refletir sobre o conteúdo 

dos mesmos. 

Deixei por último a descrição dos instrumentos de pesquisa utilizados com a 

educadora uma vez que estas escolhas nos permitem reflexões de suma 
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importância para a temática deste trabalho. Desde a apresentação da pesquisa a 

educadora se mostrou preocupada com o tema do trabalho e as possíveis 

intervenções enquanto pesquisadora. Logo, tive que recorrer a instrumentos 

metodológicos que oferecessem certo conforto a mesma para que contribuísse 

com o objetivo pesquisado. 

A priori, pensei em convidá-la para participar do grupo de discussão, mas 

depois dos primeiros contatos com a educadora, a mesma revelou certo medo 

tanto no quesito do recurso tecnológico quanto sua participação juntamente com 

os pais. Além disso, a educadora não ficaria à vontade para expressar suas 

concepções na presença dos pais e vice-versa. 

Desta forma, como já descrito, comecei com a aplicação do questionário. Foi 

um processo tranquilo, segundo a pesquisada que afirmava a todo o momento 

que a sua zona de conforto era o papel e a caneta. Num segundo instante (e até o 

fim da pesquisa), propus a pesquisada refletir sobre algumas questões enviadas 

por e-mail. Enfim, ela aceitou essa primeira tarefa – afinal, foi através desta que a 

educadora levantou questionamentos para a construção desta dissertação como 

serão interpretado e descrito posteriormente, no último capítulo. 

 Por fim, a partir dos dados coletados, acredito que a análise dos mesmos é 

um processo árduo e complexo, mas ao mesmo tempo instigante e provocativo. 

E, reconheço que é este momento que sustenta a pesquisa, que dá cor ao 

estudo, vida ao autor e suas concepções. Além disso, inúmeras vezes exigem a 

retomada aos dados coletados: uma grande quantidade de informações que 

precisarão ser interpretadas, selecionadas e lapidadas a fim de criar novas 

perguntas, abrirem novos caminhos e dar ainda mais sentido à pesquisa, ou seja, 

fazer pesquisa é bricolar23 o tempo todo: ir e vir constante. 

É de capital suma importância salientar também que nesse momento da 

reflexão sobre os dados, que a pesquisa quantitativa traz sua contribuição quando 

complementa a pesquisa qualitativa, com a presença de gráficos como recurso 

visual capaz de ilustrar, auxiliar na análise dos dados coletos e sua interpretação 

                                                 

 
23

 Segundo Kincheloe, “[...] o bricoleur se torna um navegador de águas agitadas, traçando um 
curso que descreve a jornada entre o científico e o moral, a relação entre o quantitativo e o 
qualitativo, e a natureza das ideias sociais, culturais, psicológicas e educacionais. Todas essas 
viagens ajudam o bricoleur a superar as limitações do reducionismo monológico [...].” (2007, p.18) 
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uma vez que abordo no trabalho a necessidade e importância de trabalhar com as 

diferentes linguagens. Logo, a escolha por gráficos apresentados nesta 

dissertação é com o objetivo de ilustrar graficamente a análise dos dados 

coletados. Assim como traduz objetivamente Queiroz (1999), quando fala sobre a 

escolha das correntes de pesquisa: “as técnicas quantitativas não são mais do 

que uma ordenação do qualitativo”. (p. 19) 

Ainda debruçada sobre as contribuições de Queiroz (ibid., p. 23), esta nos 

permite afirmar que independentemente da escolha do tipo de pesquisa e seus 

instrumentos para a coleta de dados, quem dará sentido as escolhas será a 

atuação do pesquisador, no momento em que se apropriará dos dados obtidos, 

pois 

 
 

qualquer que seja o instrumento de pesquisa utilizado, dará lugar 
a um discurso (grifo do autor), isto é, ao desenvolvimento dos 
pensamentos do pesquisador por meio de sequências de palavras 
ou de proposições que se encadeiam, de operações mentais 
parciais que se articulam em conjunto de frases.  

 
 

 O tom da pesquisa está na conversa que o pesquisador estabelece entre 

os dados coletados e os autores selecionados para este diálogo. Outra estratégia 

de pesquisa que me possibilitou aprofundar a discussão sobre o tema foram as 

observações no campo de pesquisa: olhares sempre atentos às falas, às 

expressões, ao silêncio, enfim o olhar aguçado voltado para a realidade do campo 

explorado. 

 Deste modo, após este relato dos caminhos percorridos para a possível 

busca de respostas ao questionamento desta pesquisa, pode-se afirmar que se 

trata de uma pesquisa qualitativa que abrange um conjunto heterogêneo de 

métodos, instrumentos, pois nota-se que foram criadas estratégias que 

atendessem a realidade dos participantes da pesquisa. E quantitativa quando 

apóia na frequência, organizada graficamente, com que os dados aparecem nas 

reflexões deste trabalho. 
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2.4 MAPEANDO O CAMPO DE TRABALHO 

 

 

Tendo em vista o objetivo central do trabalho, esta dissertação teve como 

campo para o trabalho empírico, o grupo do 1º Ano do Ensino Fundamental I 

vespertino do ano letivo de 2009, em uma escola particular no município de São 

Bernardo do Campo.  

A escolha da escola para a realização do trabalho deu-se por conveniência 

relativa e proximidade com o objeto de estudo, ou seja, a pesquisadora já havia 

trabalhado na mesma de 2005 a 2009.  Eu conhecia, portanto, a gestora escolar, 

parte da equipe de coordenação, parte dos educadores (Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I) e o referido grupo de pais/mães e educandos, o que 

acabou favorecendo a realização da dissertação.  

Quando delimitei o trabalho a uma determinada escola e a um determinado 

grupo de educandos, pais/mães e educadora isso não impossibilitou que não 

estivesse atenta ao contexto que permeou essa unidade observada e as suas 

relações com o todo que tiveram implicações na análise dos dados e a na 

interpretação dos mesmos. 

Assim sendo, é pertinente neste momento contextualizar, de forma sucinta, a 

escola considerada para a realização desta reflexão. O colégio, confessional, 

SBC
24

, foi fundado em 1984, localizado em São Bernardo do Campo, é de rede 

privada de ensino da região do ABCDMR e atende aos níveis de ensino da 

Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, 

no período matutino e vespertino. 

Uma vez que o trabalho fala relação dos sujeitos com o uso do computador, 

é relevante também contextualizar o perfil destes e de onde eles falam quanto ao 

uso e relações com o computador. Quanto ao perfil dos alunos que frequentam o 

Colégio, são moradores, em sua grande maioria, da região de São Bernardo do 

Campo (conforme pode ser visto na figura 6, fornecida pela Instituição) e outro 

fator, justificado pelos pais, pela escolha do Colégio estar atrelada a questão da 

                                                 

 
24

 Seguindo as normas atuais, preocupadas em manter o sigilo sobre a identidade dos 
participantes e da Instituição, não é utilizado o nome verdadeiro, mas foi atribuído outro nome. 
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proposta pedagógica diferenciada por não ser um ensino apostilado, mas um 

estudo denominado socioconstrutivista (desde 1989) que tem como um dos 

princípios que a norteia: “valorizar as ações e interações dos educandos (com o 

ambiente cultural e as pessoas) e oportunizar a construção da autonomia 

intelectual, incentivando a curiosidade, própria da criança e essencial ao 

aprendizado para toda a vida” (Proposta Pedagógica do Colégio SBC - 2010).  

 
Figura 6 - Indicador de procedência dos alunos do Colégio SBC, em 2010. 

 
Fonte: (Plano escolar do Colégio SBC, 2010) 

25
 

 
 

Segundo a gestora do Colégio, o perfil dos alunos que compõem a 

instituição é de classe média, provenientes da rede particular de ensino. No que 

tange a formação dos pais dos educandos, o Colégio não tem contabilizado este 

indicativo geral, mas a partir de conversas e participação dos mesmos na vida 

escolar, segundo a gestora, é possível afirmar que muitos são profissionais 

liberais (psicólogos, dentistas, terapeutas) profissionais em nível de gerência e 

empresários. É importante considerar estes dados na presente pesquisa uma vez 

que falamos de fatores que mediam a relação do sujeito com o computador, é 

                                                 

 
25

 Imagem encaminhada, por e-mail, pela gestora do Colégio SBC. 
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importante destacar de que público, econômico, social e culturalmente o trabalho 

propõe discutir.  

No que se refere aos aspectos do ambiente físico, o Colégio dispõe de um 

amplo espaço sendo ele distribuído em 78 salas, as quais estão divididas entre 5 

andares – cada qual é identificado com uma cor. Ademais, uma vez que estamos 

falando da inserção da tecnologia na educação e da relação com os seus 

protagonistas é de suma relevância destacar o investimento do Colégio nesta 

nova possibilidade no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, o Colégio 

dispõe de 3 laboratórios de informática, totalizando 100 computadores, sendo 

divididos da seguinte forma: 2 laboratórios cada um com 40 máquinas e 1 

laboratório com 20 máquinas - com acesso à Internet.  

Além dos laboratórios de informática que possuem computadores é 

interessante destacar também outros ambientes contemplados na escola que 

utilizam o computador, são eles: Enfermaria (1 computador); Biblioteca (3); Sala 

da Direção (2); Secretaria (5); Sala dos Coordenadores (4); Setor 

Piscopedagógico (2); Pastoral Escolar (2); Coordenações (4); Recepção (1); 

Salas Multimídias (11 salas, sendo que cada sala contém um computador); Sala 

dos professores (5); e 2 salas com mídias interativas (lousa digital). 

Segundo o site do Colégio, os laboratórios foram projetados para aulas 

curriculares, e também apresentam infraestrutura para o ensino de língua 

estrangeira - inglês e espanhol oferecido em momentos opostos do horário de 

aula. Um dado curioso e merecedor de atenção é que não há na grade curricular 

a disciplina Informática – o que aguçou ainda mais a curiosidade científica para 

compreender a inserção do computador na Educação para os sujeitos que desta 

são protagonistas. 

Tal como destaco ao longo deste trabalho, equipar as escolas não é 

suficiente para discutir a inserção da tecnologia na educação. Desta forma, outro 

fator que justifica a escolha desta escola encontra-se na preocupação da equipe 

escolar em qualificar seus profissionais. Então obtive a oportunidade de conhecer 

e vivenciar (antes de iniciar minha pesquisa de mestrado) a proposta pedagógica 

do Colégio SBC que vai de encontro com que coloca Litwin: 
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quando a escola “compra informática”, seus dirigentes devem ser 
conscientes de que é necessário não apenas comprar 
equipamentos, o hardware e o software e contratar um técnico em 
informática para o controle da oficina, mas também deve capacitar 
toda equipe docente de uma maneira adequada para conduzir o 
projeto educativo que inclua a informática com objetivos propostos 

pedagogicamente. (SCHUSTER, apud LITWIN, 1997, p. 84) 
 
 

 Foi esse caminhar da escola na qual a presente dissertação encontrou 

campo para realizar tal estudo. A Instituição proporcionou aos seus docentes, na 

semana de planejamento (início de janeiro de 2009), uma oficina para conhecer 

as possibilidades da tecnologia no processo educativo. Ademais as experiências 

foram compartilhadas em HTPC. Mas, o sentido desta utilização ainda não ficou 

explícito nas ações pedagógicas da maioria dos educadores – questões como 

essas serão retomadas ao longo do trabalho com o objetivo de compreender tal 

cenário. 

 

 

2.5 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Deixar os sujeitos falarem sobre a inserção do computador nas atividades 

humanas é um caminho para entendermos melhor quem são eles e, 

consequentemente, tentar buscar alternativas para pensar sua formação na 

contemporaneidade, antes de tirar conclusões precipitadas sobre a relação destes 

com o computador. Ou seja, compreender se a relação que cada sujeito 

estabelece com o computador os aproxima ou os distancia no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Primeiramente, cabe salientar que como forma de organizar os dados 

coletados, através do questionário aplicado aos pais e a educadora, no campo de 

pesquisa recorri aos gráficos26 como forma de ilustrar o perfil dos participantes da 

pesquisa, pois nada mais cabível que contar com as diferentes linguagens, em se 

                                                 

 
26

 É necessário esclarecer que considerando o pequeno número de sujeitos pesquisados - 25 
pessoas – foi utilizado números absolutos nos gráficos, e não porcentagem, como forma de 
melhor compreensão e interpretação dos dados coletados. 
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tratando de um trabalho que sobre as possibilidades imagéticas proporcionadas 

pelo uso do computador. 

No que diz respeito à escolha dos sujeitos pesquisados, o presente trabalho 

contempla: 1 educadora do 1º Ano do Fundamental I (com idade entre 42 a 50 

anos), 12 pais (10 mães e 2 pais) 27, predominante na faixa etária de 31 a 40 

anos: 

 

Gráfico 1-  Faixa etária dos pais e mães das crianças 

 

Fonte: (Gráfico produzido por esta pesquisadora) 
 
 

Outro aspecto contemplado no questionário refere-se à formação dos pais e 

mães das crianças que considero ser um aspecto importante neste momento de 

contextualização dos participantes da pesquisa: 

 
 
 
 
 

                                                 

 
27

 É pertinente deixar claro que quando me refiro na pesquisa ao termo pais é porque dentre os 
participantes 10 foram mães e 2 pais. Esse cuidado foi tomado desde o preenchimento dos 
questionários pela pesquisadora quando perguntado quem participaria da pesquisa: mãe e pai, 
mãe ou pai. Preocupada então com a questão de gênero, o termo pais inclui tanto mãe quanto pai. 
E, na análise dos dados são usadas siglas “M” para as mães e “P” para os pais. 
Ademais, 12 pais e mães preencheram os questionários, porém apenas 9 participaram do grupo 
de discussão.  

0

1

7

4

0

Pais e mães: idade

menos de 20 anos de 20 a 30 anos  de 31 a 40 anos 

de 41 a 50 anos de 51 anos ou mais
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Gráfico 2- Nível de escolaridade dos pais e mães 28 

 

Fonte: (Gráfico produzido pela pesquisadora) 
 
 

Observa-se que a maioria dos pais e mães possui ensino superior (dentre os 

cursos citados, encontram-se: Educação Física; Matemática; Terapia 

Ocupacional; Pedagogia; Administração de Sistemas de Informação; Serviço 

Social; Administração), na sequência, os pais que apresentam pós-graduação 

(Lato sensu), os cursos são: Psicopedagogia Clínica e Institucional; Educação 

Infantil; Administração de Banco de Dados; e stritu sensu: Mestrado em 

Educação. E, uma formação em técnico gráfica.). 

Como forma de completar estas informações sobre formação e respectivos 

cursos, foi perguntado aos pais o ano de conclusão dos cursos como forma de 

tentar compreender se o contato dos pais com o computador hoje foi despertado 

(ou por questão de necessidade) no período de formação. Nota-se que o período 

predominante ocorreu entre 2004 a 2009: 

 

 

 

                                                 

 
28

 Uma vez que o presente trabalho contempla um pequeno número de pais e mães, permite-nos 
também destacar a proporção de cada nível de escolaridade entre os gêneros masculinos e 
femininos. Na formação Ensino Médio: 1 mãe; Ensino Técnico: 1 mãe; Ensino Superior: 4 mães e 
1 pai; Pós-graduação (lato sensu): 4 mães e 1 pai; por fim, Pós-graduação (stritu sensu): 1 mãe. 

1 1

5

4

1

Formação dos pais e mães

Ensino Médio Técnico

Ensino Superior Pós-graduação (lato-sensu)

Pós-graduação (stritu-sensu)
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Gráfico 3- Período de conclusão dos cursos dos pais e mães29 

 

Fonte: (Gráfico produzido por esta pesquisadora) 

 
 

 Quanto ao perfil dos educandos pesquisados, esta dissertação se ocupou 

de trabalhar com 12 crianças, em sua maioria com 6 anos de idade e os demais 

com 7 anos: 

 

Gráfico 4- Faixa etária dos educandos 

 

Fonte: (Gráfico produzido por esta pesquisadora) 

                                                 

 
29

 É importante salientar que um pai não identificou no preenchimento do questionário a data de 
conclusão do curso. 
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Ano de conclusão de curso

1986 a 1989 1990 a 1994 1995 a 1998 1999 a 2003 2004 a 2009

7
5
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Apresentados os participantes da pesquisa, a seguir serão manifestadas as 

justificativas por estes e não outros: educandos, educadora e pais do Colégio 

SBC, do grupo vespertino do 1º ano do Ensino Fundamental I. 

Esta dissertação quando limitou a campo a ser explorado à faixa etária 6 - 7 

anos teve por objetivo mostrar que a tecnologia já está presente nesta faixa etária 

– considerada fase de alfabetização30. 

Essas crianças já nasceram na era das tecnologias da informação e 

comunicação, cercadas pelas mais variadas tecnologias como: computadores, 

videogames, brinquedos eletrônicos, celulares dentre outros meios eletrônicos 

que atendem a essa idade.  Como nomeia Prensky (2001), esses educandos são 

os nativos digitais, ou seja, aqueles que nasceram e crescem na era tecnológica. 

E por que os pais foram inseridos nesta reflexão? Quando falamos de 

pesquisa em educação, é comum incluir apenas educadores e/ou educandos, 

mas é importante também dar voz a outros participantes deste processo que 

compõe o campo educacional. Nesse sentido, além do ambiente escolar e a 

influência do meio no qual as mídias estão inseridas, é de suma importância a 

escolha também do ambiente familiar dos educandos, os pais a essa temática 

que nos remete a questionamentos tais como: A linguagem das mídias encontra-

se na família e/ou na escola? A criança pode usar, em seu meio, mídias 

eletrônicas, audiovisuais e jogos novos?  

A partir dessas inquietações, uma hipótese se faz presente. Os pais da 

geração de hoje frequentemente temem ao perceberem que seus filhos estão 

mais familiarizados com a mídia do que eles próprios (...) eles até mesmo operam 

melhor o computador do que seus pais, os quais ainda fazem o uso das contas 

feitas a lápis no papel, e procuram endereços e números de telefones em um 

pequeno caderno caindo aos pedaços. 

                                                 

 
30

 Quando propus a seguinte pesquisa tinha por objetivo realizar o trabalho na Educação Infantil – 
antiga turma 5 da referida escola na qual era iniciado e intensificado o processo de alfabetização, 
o mundo das palavras é explorado e a função social da aprendizagem se faz presente. Ao longo 
do processo com a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006consolidava a obrigatoriedade da 
inserção de crianças a partir dos 6 anos no Ensino Fundamental I, cursando o 1º Ano, o antigo 
pré, por isso a justificativa pelo 1º Ano uma vez que o Colégio SBC já implantou a nova Lei desde 
2006 – dentro do prazo afixado pela Lei que seria até 2010 para implementar a obrigatoriedade do 
Ensino Fundamental de 9 anos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
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No que diz respeito à escolha da educadora (neste trabalho utilizo o feminino 

para designar a professora de um grupo o qual foi realizada a presente pesquisa) 

como um dos sujeitos importantes para a pesquisa, encontra-se na importância 

desta como um sujeito fundamental para a consolidação do computador no 

processo de aprendizagem, logo esta constitui um dos sujeitos a compor esta 

dissertação. 

Acredito que quanto à educadora e os educandos a justificativa é notória 

uma vez que o presente trabalho buscou refletir sobre a parceria entre educação 

e tecnologia no campo de ensino e agora também, ampliada para o espaço 

família. 

 Por fim, a presença dos educandos é imprescindível na medida em que 

eles são, ou deveriam ser, sujeitos principais na construção do conhecimento. 

Ademais, a faixa etária escolhida, 6-7 anos de idade, é proposital, pois a 

discussão da pesquisa é baseada na nova era do conhecimento, na qual a 

geração que a compõe já nasce cercada por tecnologias. Há um número 

considerável de pesquisas que versam sobre a presença da tecnologia na fase da 

adolescência, mas ainda é um tema em construção, trabalhos que tratam 

especificamente sobre a tecnologia na educação Infantil. 

Diferentemente de negá-las, mas exercitar a escuta sensível, colocada por 

Barbier (1998), para saber compreender o sentido da relação que os educandos 

atribuem ao computador e ao uso do mesmo. Mesmo sendo o computador 

comum a todos, cada um atribui um estabelece (ou não) sua relação com ele, ao 

se tratar de sujeitos sociais, plurais, oriundos de diferentes lugares e com culturas 

distintas, logo sujeitos multirreferenciais. 

 Frente a esta situação, onde as crianças interagem cotidianamente com os 

recursos tecnológicos (televisão, computadores, jogos etc.), o desafio da escola e 

de seus profissionais não é apenas incorporar a tecnologia no processo de 

ensino-aprendizagem, mas explorar didaticamente e pedagogicamente este 

recurso de forma a propor práticas pedagógicas que promovam a construção do 

conhecimento permeada pela reflexão sobre os usos tecnológicos no campo 

educacional, tal como será discutido no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3. O COMPUTADOR ENTRE OS 

PROTAGONISTAS DA EDUCAÇÃO: DESVELANDO 

RELAÇÕES 

 

Neste terceiro e último capítulo a problemática de pesquisa será retomada, 

trazendo os resultados de campo contemplados com as reflexões dos 

participantes deste estudo: os educandos, os pais e a educadora do 1º Ano do 

Ensino Fundamental, de um colégio da rede privada de ensino. 

Descreve também o contato com os participantes da pesquisa no campo 

empírico: desafios, reações, descobertas, processo e reflexões. E com base nos 

dados, caminho para uma reflexão sobre os usos e relações dos sujeitos 

pesquisados com o computador. 

 

 

3.1  O CONTATO COM OS PARTICIPANTES DA PESQUISA: 

PRIMEIRAS DESCOBERTAS 

 

 

Cada ator, desviando e reinterpretando as possibilidades de uso 
de uma tecnologia intelectual, atribui a elas um sentido. (LÉVY, 
1993, p. 146) 

 

 

Utilizar os recursos tecnológicos é um desafio, não só dos professores, mas 

da gestão escolar, famílias e de todo o conjunto de sistemas que formam a 

sociedade. Nesse sentido, a escola diante desse contexto, precisa repensar sua 

concepção acerca do ensinar e aprender, refletindo sobre algumas concepções 

arraigadas que a impede de caminhar em direção a novas possibilidades 

educacionais.  

O primeiro contato com pais e mães foi um contato mais burocrático. 

Construí, com o apoio e autorização da direção do Colégio, um bilhete explicando 

– tal como anexo I - a eles o objetivo da pesquisa e quais os instrumentos 

utilizados para a realização da mesma. Ainda neste bilhete, solicitava a 
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autorização dos mesmos em colaborar com a pesquisa e também autorizando os 

seus filhos a participarem deste trabalho. 

 Cabe neste momento descrever os obstáculos encontrados neste processo, 

digamos, mais instrumental e burocrático. O motivo pelo qual os descrevo é que 

têm relação e nos transmite informações cabíveis com o objetivo desta 

dissertação como será relatado na sequência. 

 Do bilhete o qual encaminhei aos pais/mães, constava que realizaria alguns 

encontros presenciais com eles, além da participação no grupo de discussão. A 

palavra “presencial” foi o grande problema para a maioria deles. Tal fato me 

instigou para saber o motivo pelo qual os pais/mães não retornavam o bilhete: 

aceitando ou recusando participar do trabalho. Então, no evento que o Colégio 

realiza, a Noite do Pijama, em que as crianças dormem no Colégio, e no dia 

seguinte, os pais e as mães são convidados a ensaiar uma música para 

acordarem as crianças foi a forma que encontrei para explicar melhor a proposta 

do trabalho e esclarecer dúvidas que estes tivessem sobre a mesma. Assim 

sendo, neste dia, conversei com os pais que ainda não haviam enviado a 

autorização, para dizerem se participariam ou não da pesquisa. 

 Na conversa que tive com eles foi muito interessante, pois o que os 

impediam de assinar a autorização foi o detalhes dos encontros presenciais que 

coloquei no bilhete. Os pais/mães me diziam que eles não tinham a 

disponibilidade para estarem na escola em outros horários, além dos já previstos 

pelo calendário escolar. Então, expliquei que se esse foi o problema para eles não 

participarem, o problema já estava resolvido uma vez que tinha o grupo de 

discussão como uma das estratégias de pesquisa para coletar informações. Uma 

das mães comentou que a parte do fórum de discussão é tranquila porque ela 

trabalha com o computador o dia todo. Enfim, a maioria das respostas foi nesta 

mesma direção. 

Esse posicionamento dos pais e mães revelou um dado importante para a 

dissertação, pois, quando construí o projeto de pesquisa para ingressar no 

Mestrado ainda não havia pensando na possibilidade de usar uma estratégia de 

comunicação oferecida pela tecnologia com os sujeitos. Mas, após esse contato 

com os pais observei que a tecnologia foi o fator que permitiu os sujeitos a 

colaborarem com este estudo. 
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 Ademais, apliquei questionários aos pais/mães, como um instrumento que 

me permitisse mapear o perfil destes participantes deste trabalho. O retorno 

destes também foi um pouco complicado porque no processo de entrega dos 

questionários houve problemas como: alguns pais disseram não ter recebido o 

material, outros perderam etc.  

 De forma a não causar problemas e atrapalhar o meu processo de 

pesquisa, estive novamente no Colégio, na saída das crianças, e entreguei 

pessoalmente aos pais os questionários e combinamos um dia para que 

pudessem me entregar em mãos o material preenchido. Essa foi a saída que 

encontrei para ter acesso aos questionários respondidos. Neste dia ainda, os pais 

que me solicitaram que enviasse o questionário por e-mail, pois era mais fácil de 

responder e entregar. Isso me mostrou mais uma vez que a tecnologia faz parte 

das atividades cotidianas dos pais e facilita suas atividades diárias. 

 Em suma, as “pedras” no caminho me instigaram a pesquisar o que estava 

por trás desta possível resistência com relação à pesquisa, por isso a importância 

da escuta – sensível, observação atenta e aguçada capaz de ler as expressões, 

palavras e posicionamentos. 

   

 

 

3.2  RELAÇÃO DOS PAIS E MÃES COM O USO DO 

COMPUTADOR: DE IMIGRANTES PARA NATIVOS DIGITAIS 

 

 

 Para que eu pudesse propor aos pais a participação em um grupo de 

discussão online bem como a troca de e-mails, foi necessário saber se todos 

dispunham de computadores com acesso a Internet em casa ou no trabalho. O 

resultado encontrado a partir de tal questionamento foi: 
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Gráfico 5 – Computador em casa com acesso a Internet 

 
Fonte: (Gráfico produzido por esta pesquisadora) 

 
 

 Nota-se que a opção “não tem computador” (mas a mãe M7 explica: “não 

temos computador em casa, eles usam quando vão ao nosso serviço, e na casa 

da avó” – pois os pais e os filhos passam grande parte do tempo na própria 

empresa) tem apenas uma ocorrência o que nos permite dizer que o computador 

encontra-se entre um dos principais eletrodomésticos das famílias. Como se vê 

bem no gráfico 5 e já discutido no primeiro capítulo desta dissertação, as 

facilidades de aquisição, diversas ofertas de preços e as oportunidades 

proporcionadas pelo uso do computador, contribuíram para que este se tornasse 

um bem comum e necessário também nos lares. Uma mãe manifesta este 

contexto na seguinte frase: “o computador e os filmes animados e infantis fazem 

parte de nossas vidas não apenas por opção, mas sim por necessidade” (M1) – 

considerando a sociedade contemporânea na qual, em sua grande maioria, pais e 

mães trabalham fora para conseguir oferecer um mínimo de conforto e 

oportunidades ao (s) seu (s) filho (s). 

 Já no campo profissional, é sabido que o computador é um dos principais 

instrumentos de trabalho da maioria da população e essa realidade é ilustrada 

pelo gráfico 6 no qual mostra que a maioria dos pais tem o computador como um 

dos componentes do seu ambiente de trabalho: 
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Gráfico 6 – Utilização do computador no trabalho dos pais e mães 

 
Fonte: (Gráfico produzido por esta pesquisadora) 

 

 

Mas, essa realidade do mundo do trabalho se expande para outros contexto 

sociais frequentados pelos sujeitos, principalmente, na família. Assim sendo, 

ainda sobre as facilidades proporcionadas pelo computador é importante salientar 

que o uso deste na sociedade contemporânea tem estreitado os laços sociais 

entre amigos e familiares ou até mesmo recuperado relações humanas. 

Programas de conversas instantâneas, tais como MSM, Skype, Orkut e/ou o 

correio eletrônico favorecem o contato entre pessoas de diferentes lugares do 

mundo. Além disso, é um meio relativamente barato (comparado as taxas postais) 

uma vez que o custo refere-se à taxa para obter banda larga31. 

 Castells (2003) sintetiza tal realidade acima descrita, entre os diferentes 

contextos ocupados pelos sujeitos pesquisados, quando colocada em sentido 

mais amplo afirmando que:  

 

                                                 

 
31

 Ainda que o Brasil esteja aquém dos países desenvolvidos (mesmo de países como México e 
Turquia) por conta do alto custo do serviço de banda larga, pesquisas do IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) revelam que “o baixo nível de competição explica, em parte, o 
elevado preço do serviço e a baixa densidade. A velocidade de acesso também preocupa, pois em 
54% dos domicílios com banda larga a velocidade é predominantemente menor ou igual a 1 
Mbps”. Mas vale dizer que o acesso ao computador e banda larga hoje acontece por meio de 
diversas maneiras, seja em lanhouses, casa de familiares, vizinhos, biblioteca pública etc.  

9

3

O uso do computador no trabalho

usa computador no trabalho não usa computador no trabalho
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[...] os usos da Internet são, esmagadoramente, instrumentais e 
estreitamente ligados ao trabalho, à família e a vida cotidiana. O 
e-mail representa mais de 85% do uso da Internet, e a maior parte 
desse volume relaciona-se a objetivos de trabalho, a tarefas 
específicas e a manutenção de contato com a família e os amigos 
em tempo real (CASTELLS, 2003, p. 99). 
 

 

 A título de exemplo desta realidade, pais e mães confirmam essa 

possibilidade de interagir em tempo real com diferentes pessoas de vários lugares 

do mundo através dos mais diferentes meios tecnológicos: 

 

Gráfico 7 - Principais atividades realizadas em casa, através do computador 32

 

Fonte: (Gráfico produzido por esta pesquisadora) 
 
 

 

 

Ou seja, como colocado por Castells (2003), ler e-mails pessoais encontra-

se como principal atividade que os sujeitos recorrem ao computador. E, na 

                                                 

 
32

 Estas questões foram retiradas do questionário preenchido pelos pais e mães, no qual poderiam 
marcar mais que uma opção de resposta. 
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sequência, chamo a atenção ainda para a fala de uma mãe que ilustra essa 

realidade da comunicação na sociedade digital quando se fala das relações 

resgatadas com o advento das possibilidades tecnológicas: “[...] nos próximos 

dias, o João vai começar a utilizar o Skype para falar com o pai que mora em 

outro estado. Vai perceber que o computador também é um forte meio de 

comunicação [...]” (M4). Ou seja, nota-se a mudança nas relações humanas. 

 Como o presente trabalho toma como referência os termos cunhados por 

Prensky imigrantes e nativos digitais, uma das questões que compunha o 

questionário referia-se aos caminhos, pessoas que auxiliaram na aprendizagem 

quanto ao uso do computador: 

 
 

Gráfico 8 – Pais e mães: a aprendizagem do uso do computador 33 

 
 Fonte: (Gráfico produzido por esta pesquisadora) 

 
 
 

                                                 

 
33

 Estas questões foram retiradas do questionário preenchido pelos pais e mães, no qual poderiam 
marcar mais que uma opção de resposta. 
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O gráfico 8 revela que os pais foram buscar uma formação junto aos 

profissionais da área de informática para dialogarem com essa nova realidade, 

por conta de exigências profissionais e de formação. Além disso, outro fator que 

levou a esta aprendizagem para utilização do computador encontra-se na família 

quando o(s) filho(s) desperta essa necessidade e, os pais e as mães, enquanto 

orientadores, buscam caminhos para contribuir na formação dos educandos, tal 

como define o P1: “não poderemos fugir do uso da tecnologia na educação, 

teremos que usá-la. [...] as crianças já estão inseridas neste contexto e não 

poderemos tirá-las, os adultos terão que se inserir para acompanhar a evolução 

do mundo.” Ou, “e quem não acompanhar, vai ter que correr muito atrás deles. 

[...]”(M2). 

 Interessante observar ainda no gráfico 8 que a opção “filho (a)”, como um 

dos caminhos para aprender a explorar as novas tecnologias, não teve 

ocorrência, mas apareceu na fala de um pai quando diz:  

 
 

 [...] Nossos filhos são os Nativos, já nasceram nesta 
era onde a lógica dos computadores está presente em 
tudo, nos controles remotos da TV, DVD, etc.  
Os mais velhos são os Migrantes Digitais, é como se 
tivessem que aprender uma nova língua.  
Uma vez percebi uma coisa interessante em casa: 
estávamos assistindo um filme à tarde em casa e de 
repente tivemos que sair. Minha esposa foi direto ao 
botão para desligar o DVD. Nossa filha (Gabriela) 
segurou a mão dela, apertou a tecla PAUSE, desligou 
somente a TV e disse para continuarmos a ver na 
volta. [...] (P1) 

 
 
 

      Em outras palavras, podíamos traduzir tal situação com a seguinte imagem: 
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Figura 7 – O “sotaque” entre as gerações de pais e filhos 

 
Fonte: (DZWONIK, 2010) 

 

 

Compreendendo que “se os pais entendem e apóiam o que está sendo feito 

na escola, é bem possível que as discussões realizadas em casa fortaleçam-na 

bastante. Então a relação entre pais e escola é também um fator determinante do 

modo como ela se desenvolverá” (PAPERT, 2008, p. 203). 

Ainda nesta e na fala a seguir, é importante atentar-se para o domínio 

quanto às terminologias “imigrantes e nativos digitais” utilizadas neste trabalho 

por estes pais e mães, que aparecem também em outras passagens no grupo de 

discussão: 

 
 

Nossos filhos são os Nativos, já nasceram nesta era 
onde a lógica dos computadores está presente em 
tudo, nos controles remotos da TV, DVD, etc. Os mais 
velhos são os Migrantes Digitais, é como se tivessem 
que aprender uma nova língua. 
Li que os 'Nativos Digitais' são os que nasceram a 
partir de 1994. Eu nasci muito antes disso (risos) e por 
isso me considero um imigrante digital também. 
 Acredito que pensamos diferente dos nativos e por 
isso temos comportamentos diferentes. Nosso 
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comportamento também pode soar estranho aos 
nativos.  
 
[...] Antes de 94 tínhamos muito pouco acesso a 
tecnologia. No Brasil tinha uma reserva de mercado 
que impedia (ou encarecia) o nosso acesso a micro-
computadores. Lembro-me que pelo mesmo preço de 
um computador se comprava um carro usado (mas 
nem tanto). Depois disso começaram a ficar cada mais 
acessíveis e veio a Internet, etc.  
 
[...] Temos que aprender a lidar com esta questão de 
comportamento dos Nativos Digitais (nossos filhos). 
Assim como acredito que esta questão também tem 
preocupado muito o pessoal da área da educação. Por 
exemplo, uma criança de 5 anos ou menos pode 
aprender a fazer algumas coisas no computador só de 
olhar os mais velhos fazerem.  
Esta questão de comportamento dos chamados 
Nativos Digitais também é uma preocupação do 
pessoal de Marketing das empresas. (P1) 

 
 
 

 Tal fala nos permite dizer que são pais e mães bastante envolvidos e 

atualizados com relação à discussão sobre questões mercadológica implicadas 

neste tema e a consciência sobre a mesma, das dificuldades e desafios 

enfrentados por aqueles que não nasceram na era digital e da necessidade de 

adaptações para “conversar” com os nativos digitais, o próprio filho. 

Nesse sentido, quando questionados sobre o que era o computador para 

eles, a maioria das respostas empata entre: mais uma ferramenta para a 

educação e um facilitador para as atividades cotidianas em relação às demais 

opções: 
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Gráfico 9 – Como o computador é visto pelos pais e mães na educação34 

 

Fonte: (Gráfico produzido por esta pesquisadora) 

 

 Na sequência, solicito aos pais/mães que opinem ainda no questionário 

(através de resposta descritiva) sobre o computador na educação do (a) seu (sua) 

filho (a): 

 

[...] É utilizado muito mais para pesquisar e trabalhos 
escolares. [...] (M2); 
 
O computador na educação dos meus filhos é uma 
ferramenta muito importante para o processo de 
ensino-aprendizagem, pois através dele é realizadas 
pesquisas, trabalhos, jogos [...] (M3); 
 
Acredito que o computador na educação da Cintia é 
mais um recurso para tornar o conhecimento atrativo, 
motivando-a no processo de aprendizagem. Além 
disso, acho fundamental a oportunidade de explorar e 
familiarizar-se cada vez mais com esse mundo 
informatizado que a espera (M8); 
 

                                                 

 
34

 Estas questões foram retiradas do questionário preenchido pelos pais e mães, no qual poderiam 
marcar mais que uma opção de resposta. 
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Fundamental porque é um novo meio de comunicação. 
E o acesso as pesquisas é infinito (M4); 
 
Uma ferramenta importante, mas tem que ser sempre 
usada pelas crianças com supervisão dos pais, pois 
infelizmente assim como tem coisas boas, tem coisas 
ruins também (M6); 
 
É muito importante e para o conhecimento melhor: é 
mais rápido. (M9) 

 
 
 

 Após estes depoimentos, evidenciou-se que os pais acreditam na relação 

entre a educação e tecnologia e destacam as possibilidades oferecidas por esta 

parceria no processo de construção do conhecimento dos educandos. 

 Esse posicionamento dos pais/mães foi mais aprofundado através dos 

primeiros e-mails trocados entre os participantes da pesquisa e nas reflexões no 

grupo de discussão. Este recurso tecnológico permitiu-me explorar também a 

frequência com que pais e mães acessavam, postavam no grupo: 

 
 

Figura 8 - Frequência do acesso dos participantes no grupo de discussão: “O sentido do 

uso do computador” 
 

 
Fonte: (SILVA, 2010) 
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 Pode-se dizer que a participação foi significativa por parte dos pais/mães 

uma vez que foi a primeira vez que exploravam esta possibilidade tecnológica. 

Como ilustra a figura 8, houve uma defasagem de participação no mês de abril. O 

motivo pode estar atrelado ao excesso de atividades no trabalho dos pais e mães 

e a intensa participação no mês anterior: com 8 acessos e postagem. 

 No item “Membros mais ativos”, visto na figura 8, além da pesquisadora 

que instigava com questões reflexivas e administrava o recurso, o P1 foi o 

participante mais ativo e que trouxe também texto de apoio ao grupo sobre o 

tema. Um dos motivos para tal envolvimento pode-se justificar por se tratar de um 

profissional da área (formado em Sistema de Informação e Pós-Graduação em 

Administração de Banco de Dados) de informática. Mas, suas reflexões revelam 

que vai além do aspecto formativo, pois o pesquisado se interessa pelo assunto 

quando busca materiais sobre o assunto para partilhar com os demais integrantes 

do grupo. 

 Quanto aos demais participantes, acredito que por ser a primeira 

experiência com relação ao grupo de discussão, buscaram explorar essa 

possibilidade e, contribuíram para com os objetivos pesquisados conforme 

apresentados e interpretados a seguir. 
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3.2.1 As vozes dos pais e mães através dos meios tecnológicos: 

e-mails e Grupo de discussão 

 

 

Figura 9 – Imigrantes digitais: desafios e descobertas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (DZWONIK, 2010) 

 
 
 
 

Uma vez que discuto também a importância das diferentes linguagem 

oferecidas pelas novas tecnologias, acredito que esta imagem resume parte do 

que foi discutido pelos pais e mães no grupo de discussão.  

Antes das discussões no Grupo, alguns e-mails foram trocados até como 

forma de apresentação entre os próprios sujeitos pesquisados e a familiarização 

com o tema discutido. Assim sendo, a primeira questão colocada foi:  
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Tabela 1 - Possibilidades e ameaças no uso e relação dos pais e mães com o 
computador 

Reflexão: Você acha que a tecnologia na educação pode ser considerada como uma 
possibilidade ou uma ameaça? Em que sentido possibilidade e em que sentido ameaça?  

M = Mãe 
P= Pai 35 

Possibilidade: aspectos 
considerados pelos pais e 

mães 

Ameaça: aspectos considerados 
pelos pais e mães 

 

 

 

 

 

M4 

 

[...] a tecnologia na educação 

possibilita a criança estar integrada 

a realidade do mundo mesmo. Não 

adianta fugir, adiar, porque a 

tecnologia, computador está 

totalmente ligado na vida diária de 

todos e de qualquer idade. 

[...] o perigo é a falta de controle na 

questão de conteúdo. Porque temos de 

tudo na rede, coisas boas, pesquisas, 

mas coisas ruins também. [...] A 

ameaça é perdermos a o lápis, papel e 

lousa para ensinar. Principalmente o 

contato pessoal. As crianças não 

devem se fechar no mundo virtual - 

esta, para mim é a ameaça principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

Eu acredito muito no uso da 

tecnologia para auxiliar na 

educação não só das crianças 

como de todas as pessoas, não só 

de Internet, mas também de outras 

que estão surgindo.  

O grande problema que vejo é do uso 

que fazemos destas tecnologias. Se 

usarmos a Internet somente para lazer, 

podemos não aproveitar todo o 

potencial que ela oferece.  [...] As 

crianças precisam de orientação e 

acompanhamento frequente no uso da 

Internet para não cair em armadilhas 

de pessoas mal intencionadas. Além 

disso, as crianças têm uma tendência 

natural (principalmente as mais 

novinhas) de pensar somente em 

diversão. Por ser natural, acho que é 

atribuição dos adultos e professores 

procurarem orientar para conteúdos 

que mesclem aprendizado e diversão. 

Acredito que o NÃO USO também 

seria considerado uma ameaça ao 

aprendizado. 

                                                 

 
35

  O critério utilizado para sequência dos dados apresentado é a ordem com que os participantes 
enviaram suas reflexões à pesquisadora. 
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M2 

O uso do computador como fonte 

de informações, pesquisa, lazer, 

contatos já faz parte do cotidiano 

de muitos. É nosso papel então, 

como pais, educadores, 

formadores de opinião, fazermos a 

distinção sobre o uso inteligente da 

tecnologia do que não é benéfico 

para ninguém. É muito legal ver os 

pequeninos construindo suas 

hipóteses, descobrindo coisas 

novas, e o computador vem somar, 

e não atrapalhar o 

desenvolvimento deles. 

Mas como tudo que é novo para o ser 

humano, o computador e suas 

possibilidades trazem medo. Medo do 

novo, do desconhecido, do que não 

temos controle e pode nos ameaçar. 

Deixemos os medos de lado e vamos 

ao mundo virtual. 

 

 

 

 

M6 

 [...] temos que tomar cuidado com as 

coisas ruins, e não deixarmos o 

restante lápis, papel, incentivar as 

crianças escreverem, fazer conta no 

papel (pois muito fazem conta com 

calculadora) ai vem a preguiça para 

pensar. [...]Se não tomarmos cuidado 

os valores vão sendo perdidos como 

(família, amigos, etc.). 

 

 

 

 

M7 

A tecnologia na educação é uma 

possibilidade, desde que seja usada 

de forma adequada: visando 

contribuir e enriquecer conteúdos de 

aprendizagem, aprofundamento em 

determinados assuntos, pesquisas, 

opiniões, etc., facilitando e como 

hoje todos andam com deficit de 

tempo, economizando tempo. 

A tecnologia na educação é uma 

ameaça, quando usada de forma 

errada, dando oportunidades a 

pedófilos, sequestradores etc. Tem 

crianças usando durante horas o 

computador para jogar, fazer amigos 

etc., deixando de  lado o "brincar", 

conviver, interagir, praticar esportes, 

inventar brincadeiras com outras crianças. 

Fonte: (tabela criada por esta pesquisadora) 
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Nota-se que na questão sobre possibilidade, os pais e as mães 

reconhecem o valor proporcionado pelo uso da tecnologia, ressalvando a 

importância do seu uso de forma planejada, orientada e consciente, nos 

diferentes contextos e principalmente na área educacional.  Quando questionados 

sobre o uso deste recurso na educação, o benefício deste está atrelado, na fala 

dos pais, a questão de diferentes fontes de pesquisa, rapidez ao acesso do 

conhecimento além da sala de aula e nos horários preestabelecidos por ela. 

Com relação à ameaça, os sujeitos acima pesquisados dizem que tal 

posicionamento pode estar associado ao aspecto da desvalorização da cultura 

construída anteriormente às novas tecnologias da contemporaneidade. Uma da 

principal desvalorização citada por eles é a cultura escolar que ainda está 

arraigada na concepção de educar e ensinar a qual foram ensinados; processo 

este que só acontece, na concepção dos pais e mães pesquisados, com “o lápis, 

papel e lousa” e “fazer conta no papel”.  Como escreve Sancho: “uma percepção 

escolarizada da aprendizagem: a aprendizagem acontece na escola, não no 

mundo” (grifo meu - 2006, p. 35). Nota-se novamente que o novo vem 

acompanhado da ruptura com o velho, com a tradição, mudanças de valores.  

Outra ameaça pontuada nas falas refere-se a questão cultural, o brincar. 

Tal posicionamento é observado no tempo dispensando pelas crianças, 

atualmente, com o computador, deixando de lado outras experiências e vivências, 

tais como: “[...] conviver, interagir, praticar esportes, inventar brincadeiras com 

outras crianças” (M7). Porém, é interessante observar que ao mesmo tempo em 

que os pais mencionam o lado negativo da tecnologia, faz também referência ao 

benefício da tecnologia na infância da contemporaneidade, como partilha a M2 na 

sua experiência profissional:  

 
 

[...] Pensando nesta distribuição de espaços e horários 
limitados para as atividades a Angela e o Pedro 
Henrique ficam enjaulados em um espaço que juramos 
a eles ser bom para seu desenvolvimento. É isso que 
gostaríamos? De forma alguma. Descobrimos as 
comodidades de um apartamento, mas sentimos muita 
falta do quintal. E pq falar isso? Pq o computador e os 
filmes animados e infantis fazem parte de nossas vidas 
não apenas por opção, mas sim por necessidade. Eu 
professora de educação física adoraria um quintal para 
que a brincadeira fosse amplamente vivenciada, mas 
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para além da alfabetização na informática que acho 
necessário, o computador se tornou um brinquedo 
também necessário.  

(trecho do relato da M2) 
 
 

É na direção dessa fala que defendo ao longo deste trabalho sobre a não 

desvalorização das culturas construídas anteriormente às novas tecnologias, 

assim devemos pensar na questão da cultura infantil. Sem perder de vista, é 

claro, que as crianças vivem em outro tempo, diferente dos pais, e constroem 

uma nova cultura a partir das necessidades, novidades e possibilidades 

proporcionadas pelas inovações tecnológicas e também colocadas por esta nova 

geração em que as crianças já nascem na era digital, lidam com esta em 

diferentes situações do seu desenvolvimento. 

Após instigar os pais a pensarem nas possibilidades e ameaças no uso do 

computador, a segunda reflexão trocada por e-mail com os pais e mães foi sobre 

a concepção que tem do computador e como este é apresentado para os filhos 

uma vez que os pais e mães disponibilizam este recurso em casa. As respostas 

caminham na seguinte direção: 

 
Tabela 2 – O papel que o computador assume em casa na concepção dos pais e mães 
 

Reflexão: Como vocês definem o computador para seus filhos? Como vocês orientam 
seus filhos quanto ao uso do computador? Para que ele serve? Como e quando pode ser 
usado? 

M = Mãe 
P= Pai 

Reflexões dos pais e mães 

 

 

 

 

M1 

Aqui em casa o computador já faz parte do dia-a-dia da família mesmo antes 

das crianças nascerem, o computador faz parte da rotina da casa, somos 

professores e pesquisadores e não poderia ser diferente o uso contínuo deste 

equipamento. [...] A sua permanência no computador também não é limitada, 

ela fica no computador o tempo desejado de seu jogo (ela usa o computador 

basicamente para jogos), este ano que liberamos o login e senha do portal do 

Colégio SBC e um e-mail próprio. Temos plena consciência de que 

computador é a ferramenta do futuro muito já presente e ela precisa saber 

usá-lo assim como saber ler, escrever e contar, mas não supera a 

necessidade atual de movimentar-se corporalmente, por isso, quando ela 

"escorrega" na sua organização de tempo nós a orientamos para que se 

reorganize [...] 
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M5  

 

Lá em casa, todos usam o computador com frequência. Minha mãe é médica, 

meu pai é jornalista e eu sou publicitária, além disso, utilizo o computador para 

entrar no MSN e ORKUT com frequência. O Tiago já sabe o que é ORKUT e 

MSN. [...] Enfim, argumento com Tiago sobre seus horários, vontades e 

tarefas e o Tiago, tendo feito todas suas tarefas designadas, pode sim, 

escolher o que irá fazer no próximo momento. 

 

 

 

M2 

Seu interesse pelo computador começou quando ela descobriu que era 

possível desenhar, colorir, brincar com cores no computador e imprimir (haja 

cartucho). Recentemente é que ela começou a se interessar por jogos e pelo 

portal da escola. As orientações e restrições que já existiam por conta da irmã 

mais velha, foram incorporadas com muita tranquilidade. O tempo e a forma 

de uso sempre foram muito claros aqui em casa. Nos momentos em que foi 

necessário realizar alguma pesquisa escolar, [...] fiz questão que ela fosse a 

protagonista da pesquisa e fiquei de "suporte técnico". 

 

 

 

M6 

 Na nossa casa o computador também faz parte no nosso dia a dia, a Renata 

também gosta de jogar, entrar no site do Colégio SBC, sei que mais p frente 

isso será diferente, pois os estudos vão exigir mais acessos à internet. Quanto 

ao tempo que ela utiliza o computador não temos um tempo determinado, pois 

o uso que ela faz é pouco (devido interesse dela mesmo), quando ela quer 

acessar a internet ou o MSN dela deixamos, se não for atrapalhar outras 

atividades.  

 

M7 

Na minha visão, eles perceberam que o computador não é somente mais um 

game, e sim, um instrumento de pesquisa e conhecimento. 

 

 

P1 

Definimos como uma ferramenta que pode ser útil em praticamente todas as 

áreas, áreas em que estamos inseridos e também em outras além de nosso 

contesto. O uso é definido primeiro pela manifestação da vontade dela 

mesma, e ai em seguida nós colocamos algumas restrições quanto ao horário 

[...]. Seu acesso a internet é restrito e sempre acompanhado por nós. 

Fonte: (tabela criada por esta pesquisadora) 

 
 

Tomando como referência as falas da tabela 2, é notório que os pais e as 

mães encontram-se em um momento de adaptação no que tange a questão de 

novos valores a serem considerados na educação dos seus filhos. Por outro lado, 

os sujeitos não colocam o uso ao computador como uma proibição às crianças, 
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mas coloca limites (quanto a determinados acessos, sites e o tempo atribuído ao 

uso do computador; cuidado com os excessos, etc.) a eles para que os mesmos 

possam vivenciar outras experiências pertinentes à infância. Em outras palavras, 

os pais e as mães já compreendem que o seu papel frente às novas tecnologias 

não é de proibir o acesso das crianças a este recurso tecnológico, pelo contrário, 

é o de orientá-los quanto à melhor maneira de explorá-lo de forma positiva e 

benéfica para o desenvolvimento do (a) filho (a) e construção do conhecimento.  

Supondo que os limites dirigem-se para que “eles perceberam que o computador 

não é somente mais um game, e sim, um instrumento de pesquisa e 

conhecimento” (M7). 

Assim que as reflexões foram incitadas por e-mail entre os sujeitos 

pesquisados, foi proposta a participação no Grupo de discussão.  A primeira 

reflexão neste pode ser visto na tabela 3. O objetivo era que eles se colocassem 

sobre a existência (ou não) do medo com relação à presença da tecnologia na 

sociedade, em especial, na vida do (a) filho (a) – tal como é demonstrado na 

tabela 3 seguidamente: 

  

Tabela 3 – O uso do computador pelos pais e mães: discutindo alguns desafios 

Reflexão: Quando falamos do uso do computador, para algumas pessoas, o assunto 
lhe causa medo, insegurança, ameaça. Em que sentido podemos atribuir 
esses sentimentos e sensações? Por quê? (Se achar interessante, 
compartilhe com o grupo uma vivência que ilustre a sua opinião) 

M = Mãe 

P= Pai 

Reflexões dos pais e mães 

 

 

 

 

M1 

Percebo a insegurança com pessoas de mais idade, mesmo as pessoas mais 

jovens que não sabem lidar com a ferramenta a trata de forma diferenciada, 

sem medo, sem constrangimentos, o que acontece muito com os mais velhos. 

Já pensei nisso e cheguei a imaginar que tudo tem haver com a história de 

vida dos mais velhos que cheios de restrições nada podiam fazer e até o errar 

era proibido, já os filhos e netos, principalmente netos, que regados a uma 

educação dita mais liberal, junto com uma economia e cultura diferentes e 

mais soltas desejam e se dão a oportunidade de serem mais "atrevidos" o que 

diminui a sensação do medo gerado nos mais velhos muito provavelmente 

com aquela sensação de que serão punidos se algo der errado. 
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P1 

Além das restrições que são menores, tem a dinâmica do computador que 

permite que as pessoas errem e façam correções com mais facilidade. Os 

jovens já nasceram inseridos nesta dinâmica e o maior atrevimento que têm, 

acho que vem desta percepção. Às vezes eu me incluo na lista dos Migrantes 

Digitais também. Por exemplo, estou trabalhando no computador e pego um 

papel e caneta pra anotar algo ao invés de usar as próprias ferramentas do 

computador para anotar, salvar e deletar quando não precisar mais. Seria até 

ecologicamente correto.  

Fonte: (tabela criada por esta pesquisadora) 

 

 
Essa passagem da fala dos pais e mães nos permite retomar a questão das 

possibilidades oferecidas pelos recursos tecnológicos. A evidência entre as falas 

é a questão do erro. Pois, o errar na cultura educacional é algo ainda em 

desenvolvimento, tal como coloca os sujeitos pesquisados na tabela 3 quando 

resgatam momentos do seu processo de aprendizagem para comparar este com 

a educação na contemporaneidade em parceria com as novas tecnologias. 

Diferentemente do que acontece na cultura tecnológica em que o errar é 

parte integrante do processo uma vez que as informações, conteúdos não são 

dados e fechados, mas permitem uma interação e ação por parte do aprendiz, 

logo, o “atrevimento”, colocado pelos pais, é uma das características dessa 

geração de nativos digitais.  Essa reflexão nos permite retomar a questão 

colocada aos pais sobre os caminhos que percorreram para aprender a 

manusear, explorar o computador. A maioria responde que buscou cursos com 

profissionais da área para tal aprendizagem. Já as crianças não demonstram 

medo e nem receio em explorar o recurso, aprendem de forma autônoma, errando 

e acertando. Como bem dizem os pais quando se referem à nova geração em que 

nasceu o (s) seu (sua) filho (a): “[...] mais „atrevidos‟ o que diminui a sensação do 

medo gerado nos mais velhos muito provavelmente com aquela sensação de que 

serão punidos se algo der errado.” (M1). 

Debruçada ainda neste aspecto da relação que os adultos estabelecem com 

o computador, a reflexão seguinte versa sobre a possível existência de ameaças 

que a era tecnológica coloca aos pais e mães e a própria educação, vista na 

tabela 4, na sequência: 
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Tabela 4 – Tecnologia na sociedade contemporânea: novos desafios colocados a 
educação 

Reflexão: Será que esse medo que a maioria dos adultos apresenta frente às infinitas 
possibilidades do uso do computador está ligado a essa questão de nascer ou não na era 
digital? Ou, o medo, muitas vezes, pode estar associado à questão de perder o controle 
sobre os filhos, o professor sobre os alunos, conteúdos e conhecimento...?  

M = Mãe 
P= Pai 

Reflexões dos pais e mães 

 

M6  

Falando sobre mim, sinto que tenho bloqueio p mexer melhor com o 

computador (às vezes falta de tempo ou medo do novo mesmo), mas não 

quero passar isso p Renata, acho que ela tem que aprender cada dia mais. 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

P1  

Eu acho que o medo de experimentar as possibilidades de uso do computador 

nas diversas atividades, pode estar associado aos "Migrantes Digitais". Os 

'nativos' não têm estes medos e podem experimentar tudo o que vier pela 

frente. Por exemplo, conheço pessoas que não usam o serviço de Home 

Banking de jeito nenhum enquanto que os mais jovens se revoltam se tiver 

que ir a agência bancária por qualquer motivo. Eu mesmo evito ao máximo ir à 

agência. Agora o medo em permitir que nossos filhos (e alunos) experimentem 

com liberdade todas as possibilidades, sem censura alguma, pode estar ligado 

aos perigos que existem nos conteúdos encontrados na Internet (pedofilia, 

armadilhas, etc.) ou até mesmo pelos excessos que eles possam cometer. Até 

que eles saibam lidar com estas ameaças acho saudável este nosso medo, 

pois servirá para protegê-los. Acredito que não seja saudável quando um 

ditador de um país qualquer proíbe o uso da Internet em seu território.  O 

conhecimento abundante disponível na Internet seria uma "ameaça" ao poder 

destes ditadores. Também as informações sobre as barbáries que estes 

ditadores sempre cometem circularia muito rápido, e seria mais uma ameaça 

a eles 

 

 

 

 

 

 

 

M2  

Claro que para as novas gerações que já nascem conhecendo o mundo de 

hoje, não há razão para ter medo de usar a tecnologia, uma vez que está 

inserida no seu dia a dia. Eles já conhecem o mundo desta forma então por 

que o estranhamento? Realmente não faria sentido. Penso que de certa 

forma, isso também ocorreu anteriormente, mas sem o impacto e a 

abrangência que vemos hoje.  Lembro-me do meu pai lendo o manual do 

Vídeo cassete (lembram?) para programá-lo e quando ia fazer a programação, 

um dos filhos já havia concluído o serviço. [...] Acho que o medo tem sim o 
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sentido de proteção, mas não pode ser exagerado, porque senão deixa de ser 

proteção e vira impedimento. De novo, acredito que a grande dificuldade que 

enfrentamos em tudo na vida está em encontrar equilíbrio e bom senso para 

viver melhor Agora me pego pensando em outro aspecto: o que estamos 

fazendo e como estamos educando nossos filhos para promover a inclusão 

digital de outras pessoas. Não me refiro as pessoas que não têmm acesso por 

questões sócio-econômicas e sim os de outra geração, que não são nativos e 

nem ainda migrantes. Como estamos mostrando aos nossos pequenos a 

importância de facilitar a vida de quem desconhece a tecnologia ou tem medo 

de usá-la? Será que temos convidado as "vovós e vovôs" para conhecer o 

portal da escola, ou os joguinhos ou até mandar e-mails falando de assuntos 

interessantes? Falamos que ficamos isolados no computador, mas o que 

temos feito para socializar o conhecimento e o acesso dos outros? Não sei se 

é relevante, mas me pego pensando nisso... E por vezes acho que faço 

pouco... 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1  

Algum de nós nasceu na era digital? Eu tenho 39 anos e tive meu primeiro 

computador na casa dos 20, assim como o segundo, o terceiro e o quarto, até 

sair de casa e já viver a e na era digital. [...]  

Porque levanto esta vivencia, pq estamos aqui discutindo.... Por meio da 

tecnologia. E quais foram nossos medos? Nossos receios? Como aponta a 

M6, eles ainda existem, talvez bem menos do que quando começamos a 

nossa alfabetização na informática. Os nossos medos, ou o meu medo tem 

sido trabalhado todos os dias, tento orientar a Angela quanto ao uso 

equilibrado do computador e por entendimento ou por (falta) interesse [...]  

A M2 comentou sobre os idosos informatizados. O avô paterno da Angela 

sequer pensa em um dia sentar-se a frente de um computador, a avó materna 

descobriu as mensagens no celular faz pouco tempo e se delicia, nos envia 

pelo menos uma mensagem a cada dois três dias. O avô paterno possui e-

mail, mas pouca visão, pouco acessa o computador/internet. A avó materna é 

a que mais mexe neste equipamento, faz pesquisas, manda mensagens, 

conecta-se ao MSN e troca e-mails com a neta Ângela. Por outro lado, paguei 

um curso de computação para a minha babá, ela o fez, mas não tem onde 

praticar e nem apresenta muitos interesses neste assunto, e ela é bem mais 

nova que os avós da Ângela. 

 Eu não nasci na era digital, simplesmente fiz um curso de computação aos 17 
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M3  

anos e só fui ter meu primeiro computador quando minha filha aos quatro anos 

começou a ter aulas de computação na escola. Então vimos à necessidade de 

comprar um, para melhor desenvolvimento do seu aprendizado escolar. Com 

tudo isso, sempre tive receio e um pequeno bloqueio em se aprofundar mais 

nessa era digital. Felizmente com o passar dos anos resolvi voltar a estudar e 

junto a perder esse medo do PC.[...] As pessoas que nasceram antes das 

novas tecnologias, tiveram que aprender como utilizar essas novas 

ferramentas e mesmo assim, muitos ainda demonstram grandes dificuldades 

em manuseá-las. Agora, para nova geração que nasceu neste meio é muito 

mais fácil lidar com as novas tecnologias, pois a criança está aberta a 

aprender, é curiosa e não tem medo do novo.  Um exemplo claro desta nova 

geração é a relação que meu filho Cesar tem com o computador. Após 

terminar um trabalho no computador, desliguei-o e fui fazer o almoço. De 

repente ouço um barulho vindo do quarto da minha filha, quando cheguei 

deparei com o Cesar sentado de frente ao computador manuseando o mouse. 

Detalhe: Ele ligou o computador sozinho, não ensinei como ligá-lo, 

simplesmente aprendeu a ligar vendo a irmã, o pai e eu. Hoje esta ferramenta 

faz parte da minha vida e da minha família.Meus filhos nasceram na era 

digital e a todo o momento estão em contato com esse mundo tecnológico. 

Então eu preciso estar sempre supervisionando  o que estão fazendo, para 

melhor orientá-los em trabalhos escolares, pesquisas, jogos, MSN, pois a 

tecnologias veio para melhorar as nossas vidas. 

 

 

 

 

 

P1  

[...] Acredito que esta questão também tem preocupado muito o pessoal da 

área da educação. Por exemplo, uma criança de 5 anos ou menos pode 

aprender a fazer algumas coisas no computador só de olhar os mais velhos 

fazerem. Não sei quantos anos Cesar da M3 tem, mas já presenciei coisas 

assim com alguns sobrinhos e com minha própria filha. Esta questão de 

comportamento dos chamados Nativos Digitais também é uma preocupação 

do pessoal de Marketing das empresas. Aproveitei para postar um texto36, na 

área de arquivos do grupo, que fala sobre esta preocupação. Neste texto, 

menciona que para nós ainda existe ainda a questão do Mundo Real e do 

Mundo Virtual, para os nativos tudo é real. 

Fonte: (tabela criada por esta pesquisadora) 

                                                 

 
36

 O P1 com partilhou com o grupo um texto sobre a questão dos Nativos e Imigrantes digitais, 
disponível no seguinte endereço: <http://www.youtube.com/watch?v=s4EDxxu2T7s>. 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ds4EDxxu2T7s&usg=AFQjCNFr2Xr-qOupv8W5w42WaRZfB734_A
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      A possível “ameaça” assumida no discurso dos pais vai em direção ao 

sentido de proteção contra as mazelas existentes no meio virtual, por exemplo, 

“pedofilia, armadilhas, etc.” (P1). Isso fica muito evidente na fala da maioria da 

fala destes sujeitos pesquisados. Mas, uma proteção com limites para que não 

“deixe de ser proteção e vire impedimento.” (M2). Considerando a faixa etária do 

(s) filho (s) dos sujeitos pesquisado, a proteção é maior e necessária uma vez que 

notícias mostram que o alvo dos pedófilos na Internet são crianças. 

 Ampliando a discussão e aproximando para o campo educacional, instiguei 

os pais e mães a pensarem sobre as possíveis distorcidas concepções sobre a 

inserção da tecnologia na educação. Como já discutido no decorrer deste 

trabalho, é comum observar o lugar que o computador ocupa no espaço escola: 

como vitrine para atrair alunos e/ou digitalização dos processos tradicionais de 

educação, por exemplo, a digitalização de cartilhas. Parece exagerado o exemplo, 

mas é a compreensão que a educação atribui a esta possibilidade. 

 Diante deste panorama, os pais e mães são convidados a pensar sobre o 

tema e se posicionarem frente à educação que almejam para o (s) seu (sua) filho 

(a), conforme tabela 5 abaixo: 

 
 
Tabela 5 – Tecnologia na educação: inovação ou modernização das práticas tradicionais 
de ensino ensino-aprendizagem? 

Reflexão: [...] o computador é apenas para modernizar as práticas tradicionais de ensino 
na escola? Ou ainda, computador na educação é visto como aperfeiçoamento das 
ferramentas educativas: lousa substituída pelo computador; giz pelo teclado; etc.? O que 
vocês pensam sobre estas colocações?  

M = Mãe 

P= Pai 

Reflexões dos pais e mães 

 

 

 

 

 

 

 

M2  

Não creio que o computador seja só mais uma forma de modernizar o ensino 

tradicional. O uso do computador por nossos filhos na aprendizagem faz com 

que eles percorram outros caminhos para descobrir o mundo. Se fosse 

somente mais um instrumento moderno no mesmo roteiro do tradicional os 

não nativos digitais não ficariam tão ameaçados, nem teriam tanta dificuldade 

em incorporá-lo. A construção de pensamento e cognição deve se dar de 

outra forma, nem melhor, nem pior, mas diferente e muito adequada ao 

mundo em que vivemos hoje. Se pensarmos o quanto nos admiramos quando 

vemos os pequenos fazerem uso tranquilo destas máquinas, podemos ter a 
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certeza de que eles realmente aprendem de outra forma. E ampliando a 

discussão para fora do nosso cotidiano, com as pesquisas escolares, MSN, 

jogos, pensemos também um pouco no uso tecnológico em outras áreas. 

Posso falar da área da saúde onde estou inserida e acompanho mais de 

perto: quem hoje em dia confia em um diagnóstico feito com exames sem 

imagens digitais, tomografias computadorizadas, ressonâncias, ou laboratório 

ultra equipados? Difícil... Lembro de quando uma ultrassonografia para ver se 

o bebê estava bem na gestação era artigo raro e acreditem, não sou tão velha 

assim. Demos um salto muito grande em pouco tempo... E com isso acredito 

que se aprenda de outra forma hoje, justamente pela oferta muito mais ampla 

de possibilidades que o mundo digital pode trazer. E como acredito que se 

faça o aprendizado de outra forma, devemos pensar no que o sistema de 

educação está fazendo para acompanhar esta revolução tecnológica, uma vez 

que não basta equipar o colégio, mas acompanhar o uso e o sentido que isso 

tem na vida dos estudantes.  

 

 

 

 

 

P1 

Acredito que o uso da tecnologia na educação é uma coisa que deve ser 

adotada, não pode ser visto como apenas um atrativo a mais. Se não for 

utilizada não conseguiremos alcançar as crianças no mundo que elas vivem. 

As propagandas das empresas sempre procuram encontrar os consumidores 

no mundo em que eles vivem. As crianças e adolescentes de hoje, vivem num 

mundo muito mais amplo, então os pais e professores terão que encontrá-los 

neste lugar.  O caminho que acredito que deve ser tomado é a da mesclagem 

das formas de ensino tradicionais com novas formas que aproveitem a 

tecnologia. Isto é um desafio bastante interessante para pais e os professores.  

Não sei qual seria a forma correta de utilizar a tecnologia na educação, mas 

acho que deve ser no caminho de tornar as aulas mais estimulantes. Se não 

for usada a tecnologia, acho que será entediante, pois eles estão cada vez 

mais se acostumando com formas mais dinâmicas de receber informação. 

Fonte: (tabela criada por esta pesquisadora) 

 
  
       Assim como se refletem os autores privilegiados nesta dissertação que 

discutem sobre a temática, os pais e mães também defendem que “a construção 

de pensamento e cognição deve se dar de outra forma, nem melhor, nem pior, 

mas diferente e muito adequada ao mundo em que vivemos hoje” (M2).  Ou seja, 

não se trata de desconsiderar as conquistas históricas da educação, mas permitir-



118 
 

se repensar os novos caminhos de se fazer educação nos tempos em que a era 

tecnológica está presente na vida das crianças e, isso é refletido no processo 

educacional. 

       Por isso, o desafio é: “[...] a da mesclagem das formas de ensino 

tradicionais com novas formas que aproveitem a tecnologia. Isto é um desafio 

bastante interessante para pais e os professores” (P1). Senão,  

 
 

usar todas as novas tecnologias na educação e na formação sem 
mudar em nada os mecanismos de validação das aprendizagens 
seria o equivalente a inchar os músculos da instituição escolar 
bloqueando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de seus 
sentidos e de seu cérebro. (LÈVY, 1999, p. 175) 
 

 

Os pais e mães transgridem a reflexão em direção aos questionamentos 

sobre o que a escola tem feito para a efetiva inserção da tecnologia, de forma 

planejada, perseguida e refletida, no processo educacional. Logo, “o que o 

sistema de educação está fazendo para acompanhar esta revolução tecnológica, 

uma vez que não basta equipar o colégio, mas acompanhar o uso e o sentido que 

isso tem na vida dos estudantes? (M2)”. Esta e outras inquietações aclamadas na 

tabela 6, tal como: 

  

Tabela 6 – O sentido da inserção da tecnologia na educação: repensando os papéis dos 
sujeitos frente a esta parceria 

Reflexão: A M2 em sua última contribuição coloca-nos um questionamento: o que está 
fazendo o sistema educacional tem feito frente à inserção do uso da tecnologia, além de 
equipar as escolas?Ou seja, qual é a sua opinião sobre a atuação da família e da escola 
(dos educadores) na relação das crianças com o computador?  

M = Mãe 

P= Pai 

Reflexões dos pais e mães 

 

 

 

 

 

M1 

Nestas andanças por escolas tenho observado que de fato as escolas estão 

equipadas, mas nem sempre existem profissionais para ajudar no processo, 

às vezes chega a ter um profissional sim, mas não com as competências 

mínimas necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem. Em 2005 

atuei em uma escola estadual situada no município de São Caetano do Sul, 

hoje a escola é municipalizada. Na ocasião a escola já dispunha de sala de 

informática e um profissional competente no comando.  Atualmente atuo em 

uma escola estadual que está super equipada, mas não existe o monitor e na 
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Faculdade também não é diferente, muitos dos meus alunos não possuem 

computador em casa e usar o da faculdade (não é a UMESP, nesta fiz meu 

mestrado e sempre vi um profissional nas salas de multimídia) às vezes torna-

se uma grande dificuldade. O equipamento "físico" não é tudo, o 

"equipamento" humano/monitor /professor precisa estar presente, sem este o 

processo de ensino-aprendizagem fica limitado. 

Fonte: (tabela criada por esta pesquisadora) 

 
 

Ou seja, a mãe traz à tona a discussão sobre a importância do papel da 

escola e de seus profissionais para a efetiva inserção da parceria educação e 

tecnologia. Como já sabido, o computador sozinho não promove educação, logo, 

é imprescindível a presença da instituição escola e família na construção de 

novos caminhos para pensar a educação. 

Como apresenta Kensky, 
 
 

para que as TICs possam trazer alterações no processo 
educativo, no entanto, elas precisam ser compreendidas e 
incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é preciso 
respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia 
para poder garantir que o seu uso, realmente, faça diferença. Não 
basta usar a televisão ou o computador, é preciso saber usar de 
forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida.” (2007, p. 
46). 

 
      

Contudo, essas afirmações pedem uma relativização, levando-nos a refletir 

sobre a realidade das escolas públicas. Com a inserção da tecnologia na 

educação, o discurso era que as tais escolas não dispunham de recursos físicos 

(escassez de computadores) para a efetivação de tal parceria. Atualmente é 

necessário relatizar tal discurso porque pesquisas mostram que têm escolas que 

ainda com as suas dificuldades desenvolvem (assim como na rede privada) 

trabalhos com relação ao uso da tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem. 

     Mesmo sendo uma pesquisa realizada em uma escola da rede privada de 

ensino, mas alguns problemas que acontecem na realidade da educação da rede 

estuadual também acontecem nas privadas. Por exemplo, uma escola particular 

pode ter uma infraestrutura de qualidade que favoreça a utilização da tecnologia 
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na educação. Por outro lado, o que está sendo feito em termos de inovações com 

relação ao uso da tecnologia no processo educativo? Essa reflexão tem feito 

parte das formações e planejmentos da instituição? Enfim, são pontos que 

aproximam as duas realidades de ensino. 

     Por isso reforço a necessidade de persisitr na formação continuada, 

independentemente do tipo de atendimento (seja ele privado ou público), dos 

profissionais da educação que abarque todo o sistema escolar; não apenas o 

corpo docente, pois quando falamos de educação, falamos de processo. 

Processo este que almeje a proporcionar oportunidades e desafios para a 

construção do conhecimento. E este é realizado por vários sujeitos desde a 

gestão escolar até a comunidade escolar atendida. 

    Nesse sentido, aproximando da última reflexão postada no Grupo de 

discussão, proponho pensar sobre o valor que o computador tem para os pais e 

mães e como observa isto na relação com as crianças, visto na tabela 7: 

 

Tabela 7 – O computador e seu papel entre as diferentes gerações 

Reflexão: Como vocês veem essa relação das crianças com o computador? Por que o 
computado encanta as crianças?  E, em quais momentos o computador atrai a atenção dos 
adultos? Qual a semelhança e/ou diferença entre a relação da criança com o computador e a 
do adulto com o computador? 

M = Mãe 
P= Pai 

Reflexões dos pais e mães 

 

 

 

 

 

M4 

O João associa mesmo o computador a jogos. Recentemente, ele teve que fazer 

uma pesquisa e aprendeu que digitando qualquer assunto que tenha curiosidade, 

ele pode pesquisar que as respostas aparecem. Acredito que veem isto como 

uma ferramenta para brincar, porque a própria idade pede isto. Não acredito que 

a tecnologia encante esta geração. Nós sim ficamos mais impressionados, eles 

não; já estão enxertados nesta realidade [...]. Para nós adultos, hoje em dia, o 

computador é vital! Está no nosso trabalho e cotidiano. Para as crianças, ainda 

nesta idade, é mais um brinquedo. Acredito que conforme o aprendizado na 

escola for evoluindo, o uso vai aumentar e esta mentalidade vai mudando. Mas 

também não podemos esquecer que tem muitos adultos que gostam de jogar, 

brincar, em computador também [...] acho até que em diversos casos a relação 

do adulto com o computador também se assemelha com as crianças (risos). 

Fonte: (tabela criada por esta pesquisadora) 
 
 

 



121 
 

A mãe M4 aproxima-se das reflexões de Huizinga, no que se refere à 

presença do jogo na vida dos adultos, sendo deste que se origina a cultura. 

Segundo o autor, o jogo: 

 
 

é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 
certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo 
regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, 
datado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento 
de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da 
vida „quotidiana‟. (2001, p. 33) 

 
 
Pensando assim, nunca deixamos de ser criança, valendo lembrar a 

discussão proposta por Agamben, segundo a qual: 

 
 

[...] a experiência, a infância que aqui está em questão, não pode 

ser simplesmente algo que precede cronologicamente a 
linguagem e que, a uma certa altura, cessa de existir para versar-
se na palavra, não é um paraíso que, em um determinado 
momento, abandonamos para sempre a fim de falar, mas coexiste 
originalmente com a linguagem, constitui-se aliás ela mesma na 
expropriação que a linguagem dela efetua, produzindo a cada vez 
o homem como sujeito. (2005, p. 59). 

 
 
Tanto as contribuições de Huizinga (2001) quanto as de Agamben (2005) 

nos permitem, então, pensar que o jogo tem, de certa forma, um sentido para 

além das idades, como algo “aetário”; pode-se mesmo dizer que o jogo está 

presente na vida das pessoas, para além da infância, como parte da condição 

humana.  

 Observa-se que o brincar ainda encontra barreiras para adentrar as 

escolas, pela falta de reconhecimento de que é forma de aprendizagem também, 

e isso é bastante forte entre os pais e mães que veem a escola como espaço 

apenas do escrever e ler, de forma seca e sem combinações culturais. Como 

lembra Huizinga (2001): 

 
 

A palavra “escola” tem por trás dela uma história curiosa. 
Originalmente significava “ócio”, adquirindo depois o sentido 
exatamente oposto de trabalho e preparação sistemática, à 
medida que a civilização foi restringindo cada vez mais a liberdade 
que os jovens tinham de dispor de seu tempo, e levando estratos 
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cada vez mais amplo de jovens para uma vida quotidiana de 
rigorosa ampliação, da infância em diante. (p. 165)  
 
 
 
 

Dessa forma, a nova geração nascida na era digital coloca-nos a seguinte 

reflexão: o brincar não é aprender? Pois, é preciso não perder de vista que 

mesmo o fato de as crianças terem nascido na era tecnológica, não faz com que 

deixem de ser crianças. Pelo contrário, elas aclamam a formação de uma nova 

cultura.  

E nesse sentido, “precisamos ser capazes de envergar a alma da criança 

como se fosse uma capa mágica, e admirar a superioridade da sabedoria infantil 

sobre a do adulto.” (HUIZINGA, 2001, p. 133) para descobrir o mundo deles da 

forma como eles concebem nos depoimentos e ilustrações desta dissertação. 

Tal distanciamente dos adultos pelo brincar é decorrente da crescente 

tendência de racionalização, principalmente das sociedades ocidentais: antes o 

ato de brincar era um momento de relações familiares, muito considerado, 

respeitado e significativo e, atualmente, torna-se objeto de consumismo destinado 

a um público-alvo, com um fim em si mesmo, no caso, as crianças. E esse 

comportamento é ensinado pelos pais no âmbito familiar, desde cedo, aos 

educandos e reforçado pela escola. 

 

 

3.3 O COMPUTADOR E O BRINCAR ENTRE OS EDUCANDOS 
 

 

 A maioria das crianças já nasce cercada das diferentes formas de 

tecnologias e sabendo que esta influência chega ao espaço escolar é que 

privilegiei dentre os sujeitos da pesquisa, os educandos.  

 Outro aspecto considerável é que a presença da tecnologia está em 

diferentes espaços sociais, por isso também compreender esse contato além do 

espaço escola, a casa dos educandos. Pois, “muitas crianças e jovens crescem 

em ambientes altamente mediados pela tecnologia, sobretudo a audiovisual e a 

digital. Os cenários de socialização das crianças e jovens de hoje são muito 

diferentes dos vividos pelos pais e professores”. (SANCHO, 2006, p. 19) 
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Dessa forma, devemos estar sempre atentos às transformações que possam 

estar ocorrendo no contexto das relações sociais, que podem interferir em 

mudanças de valores, de conceitos e de atitudes em relação ao jogo e ao 

brinquedo. 

Por isso, o interesse neste trabalho foi privilegiar a preseça das crianças 

nascidas na era digital. Assim sendo, descreverei o processo de contato 

estabelecido com os educandos no Colégio SBC. A professora da turma 

pesquisada disponibilizou um momento com a turma para que pudesse realizar a 

atividade com as crianças37. Antes de iniciar a pesquisa expliquei a professora 

que gostaria que fosse uma atividade normal da rotina deles, seria uma proposta 

de artes voltada para um tema proposto por este trabalho. 

O objetivo desta minha intervenção era que fosse algo natural, nada fora da 

rotina comum das crianças. Afinal, é nesse natural que as respostas também 

fluem com espontaneidade e revelam dados ao trabalho. 

Nesse sentido, a professora conversou com as crianças, na minha presença, 

que eu iria fazer um desenho com eles. Então, o ajudante do dia distribuiu as 

folhas e cada um pegou seu estojo com os materiais necessários para o desenho. 

Todos já com sua folha e materiais expliquei a atividade: vocês vão desenhar 

para mim, o que significa o computador para vocês. O que é o computador na 

vida de cada um. Vocês vão desenhar do jeito como quiserem e como sabem. 

A reação do grupo foi instigante, se interessaram pela proposta. Então, ao 

longo da produção eles conversavam entre si sobre sua atividade ou opiniões 

sobre o computador. Logo, tive o contato com informações interessantes e 

pertinentes para o propósito desta dissertação. 

Como já conheço o grupo, eles me chamavam para explicar seus desenhos 

e falar sobre o computador: falavam dos seus jogos preferidos, Orkut, com quem 

conversavam no MSN, enfim, o tema tomou conta da conversa das crianças. 

Observei também que todos tinham algum conhecimento sobre o tema. Pois,  

 
 

ouvir as idéias e pensamentos das crianças é crítico para nos 
ajudar a nos manter sintonizados com suas necessidades, seus 

                                                 

 
37

 Conforme combinado com os participantes da pesquisa, o nome dos sujeitos será mantido em 
sigilo, por isso, mudados pela pesquisadora como forma de manter preservada sua identidade.  
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problemas, suas preferências, suas razões, e para nos ajudar a 
ter idéia daquilo que é realmente de seu interesse. (FENY DE 
LOS ANGELES-BAUTISTA apud FEILITZEN, 2002, p. 309) 

 
 

Tendo em vista essa necessidade de dar vozes as crianças como um dos 

caminhos para que as mídias sejam incorporadas ao processo educativo, entendo 

que este pode ser o meio para os pais e professores ensinarem as crianças a 

utilizar a tecnologia e suas possibilidades de forma crítica e consciente, usando-a 

com inteligência e a favor de sua formação. 

No que tange ao referencial teórico que fundamentasse essa minha análise, 

recorri a Johan Huizinga: Homo Ludens. O título da obra já é bastante instigante e 

nos permite retomar a hipótese desta pesquisa quando falo da criança ver o 

computador como brinquedo e sua relação com este como uma forma de 

brincadeira, de jogo. 

Nesta obra, o autor traz uma discussão bastante pertinente à temática deste 

trabalho uma vez que a mesma trabalha com a ideia de que o jogo está presente 

na vida das pessoas a vida toda. Nesse sentido, a escola também é um jogo 

quando tem as “peças” definidas, o papel/lugar que cada um assume no jogo, as 

regras e penalidades quando estas são infringidas. 

      Nesse sentido, o jogo, na presente obra, é compreendido como função 

social e concebido como coisa séria sim. Há um equívoco no termo brinquedo, 

por parte da sociedade, que se refere ao ser criança e a infância como jargão e 

assume um sentido negativo, assim: “isso é coisa de criança”, “você é infantil”, 

“vamos parar de criancice” etc. é uma maneira de desqualificar o ser criança 

como algo não sério e cabível de respeito. Ou seja, “[...] O slogan, que os 

substitui, é o provérbio de uma humanidade que perdeu a experiência.” 

(AGAMBEN, 2005, p. 23) 

 Segundo Huizinga há uma grande diferença entre ”o jogo é a não seriedade 

de, o jogo não é sério.” (2001, p. 08), o primeiro é claro, pois o próprio nome já diz 

jogo. Enquanto na segunda colocação implica o conceito de jogo, o sentido do 

jogo para o sujeito, pois, como já foi dito, o jogo para a criança é coisa séria sim, 

mas, infelizmente, não é assim que a maioria dos adultos vê essa relação entre o 

jogo e a seriedade. 
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Visto que,  
 

 
[...] A antítese jogo-seriedade, verificamos que os dois termos não 

possuem valor idêntico: jogo é positivo, seriedade é negativo. [...] 
Por outro lado, o significado de “jogo” de modo algum se define ou 
se esgota se considerado simplesmente como ausência de 
seriedade. [...] A seriedade procura excluir o jogo, ao passo que o 
jogo pode muito bem incluir a seriedade. (HUIZINGA, 2001, p. 51) 
 

 

 E, infelizmente as crianças já incorporaram o pior da sociedade capitalista 

quando consegue inculcar neles que brincadeira não é coisa séria de forma a 

confundir para eles o que é brincar, vejamos na fala das próprias crianças: 

 

 

Carla: o computador não é um brinquedo porque as 
pessoas usam para trabalhar. E coisa de trabalhar não é 
coisa de brincar. Mas a gente pode usar para brincar e 
trabalhar. Eu uso ele para jogar o jogo que eu amo.  

(6 anos) 
 

Pesquisadora: o computador é um brinquedo? 
Guilherme: ele quebra então ele não é um brinquedo. 
Ele é um game, um negócio de trabalhar ou um negócio 
para brincar.  

(6 anos) 

 
                   

João: no meu desenhou eu fiz um capo de futebol. 
Pesquisador: onde está este campo de futebol? 
João: eu jogando no computador. 
Pesquisadora: o que é o computador para você? 
João: o computador para mim é para se divertir. 
Pesquisadora: o computador é um brinquedo? 
João: não porque ele é para estudar, para saber quanto 
é 2+2, fazer outras contas... O computador é um negócio 
de estudar [...].  

(7 anos) 
 

 
Tiago: eu me desenhei mexendo no computador. Eu 
estou pintando o prédio. É que neste computador [refere-
se ao computador no laboratório de informático do 
Colégio] tem um negócio que a gente pinta. 
Pesquisadora: o que é o computador para você? 
Tiago: é uma coisa de pesquisar as coisas quando a 
gente não sabe e para jogar. 
Pesquisadora: o computador é um brinquedo? 
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Tiago: não. Porque ele tem várias coisas que é para 
gente grande. 
Pesquisadora: o que, por exemplo? 
Tiago: umas pesquisas de gente grande quando alguém 
não sabe. Tipo, quando a professora Claudia não sabe 
alguma coisa, ela pode ir ao computador e ver. O 
computador é um negócio para gente grande. 
Pesquisadora: mas você usa? 
Tiago: sim 
Pesquisadora: mas você é gente grande? 
Tiago: ah não sei. 
Pesquisadora: criança pode usar computador? 
Tiago: pode. 
Então não é só de gente grande? 
Tiago: não, as crianças podem usar também [...]  
 

(6 anos) 
 
 
 

 A fala do Tiago nos traz também um dado curioso na seguinte fala: 

“quando a professora Claudia não sabe alguma coisa, ela pode ir ao computador 

e ver” – ele sinaliza que o professor também é aprendiz ao reconhecer sua 

ignorância diante de situações novas e desafiadoras. É o se permitir aprender 

com os educandos. 

Outro dado instigante revelado na pesquisa com os educandos diz respeito 

à relação brincar e conhecimento. Na reflexão a partir da interação dos pais e 

mães sobre o tema pesquisado, os mesmos chamavam a atenção para a 

necessidade da escola em saber dividir o que é diversão e conhecimento. Tal 

posicionamento dos pais e mães é evidenciado, de forma contrária, na fala dos 

educandos quando estes mostram que o brincar é uma forma da construção do 

conhecimento. 

Dessa forma, quando Huizinga (2001) propõe a ideia de que o brincar,ou 

mais especificamente o jogo, é coisa séria é no sentido de valorizar essa forma de 

conhecimento. Portanto, na fala dos educandos não aparece, especificamente, a 

palavra “conhecimento” – tal como é concebido tradicionalmente. Mas, eles 

indicam, sem intenção (ou não) em suas produções, que brincar é coisa séria e 

ainda uma nova forma de aprender. 

As crianças apontam que, na era tecnológica, a partir dos recursos 

tecnológicos, eles constroem uma nova cultura e uma nova forma de construir o 
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conhecimento a partir do brincar, do jogo, etc. – a ponto de conceber uma nova 

relação com o conhecimento, agora, de forma prazerosa, lúdica, espontânea e 

natural, evidente nos desenhos a seguir e na íntegra no anexo III: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (Carla, 6 anos, 1º ano EF I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (Cesar, 6 anos, 1º ano EF I) 
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Fonte: (João, 7 anos, 1º ano EF I) 
 
 
 

 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (Renato, 6 anos, 1º ano EF I) 
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Como ressalta Papert (2008) “no mundo inteiro, as crianças assumiram um 

apaixonante e duradouro caso de amor com os computadores, utilizando-os de 

modo tão variado quanto suas atividades.” (p. 14), e que nos permite refletir sobre 

diversos assuntos. 

Ness senrtido, é perceptível a lógica neoliberal circundante entre as 

crianças, na questão da individualidade. A educanda Cristina diz:  

 
 

[...] Pesquisadora: se não existisse o computador como 
seria? 
Cristina: eu ia ficar muito triste. Eu ia ter que usar a 
televisão. 
Pesquisadora: então agora você usa mais o computador 
do que a televisão, por quê? 
Cristina: porque o computador é mais legal do que a 
televisão 
Pesquisadora: por quê? 
Cristina: porque no computador eu posso assistir o vídeo 
que eu quiser. Na televisão também, mas só que no 
computador eu gosto mais porque eu gosto de assistir 
sozinha. 

 (6 anos) 

 
 

Chamo a atenção para a referência da palavra “sozinha”. Nogueira (2010) 

afirma que a individualização da sociedade é planejada. Da mesma forma que a 

Internet nos permite estar conectados com o mundo, ela também fortalece a 

individualização dos sujeitos. Por isso, os pais e as mães que colaboraram com 

este trabalho aclamam também em suas falas a importância de resgatar alguns 

valores que podem ser perder na era tecnológica diante da lógica neoliberal. 

Sennet (1988) também discute o assunto pela vertente do declínio da 

privacidade dos sujeitos. Atualmente, o segredo é algo complicado porque tudo 

mundo tem informação e diferentes meios para acessá-la. A tecnologia nos 

permite conhecer quem desejamos. O mesmo podemos pensar sobre o acesso 

ao conhecimento: antes, era algo escondido, privilegiado e só tinha acesso quem 

detinha do poder. Atualmente, a tecnologia coloca em xeque esse poder devido 

ao acesso a muitas informações sobre todos os temas e por qualquer pessoa.  

Nesse sentido, a figura do educador é muito importante na medida em que 

dispõe de recursos e competência para tornar a relação entre educação e 
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tecnologia e desta com os educandos como algo enriquecedor para a prática 

docente e para o processo de construção do conhecimento. 

 

 

3.4 DISCUTINDO O COMPUTADOR NA SALA DE AULA E 

ALGUNS DESAFIOS DO TRABALHO DOCENTE 

 

 

O contato com a educadora revelou alguns aspectos a serem considerados 

neste trabalho. Desde o primeiro encontro, ela se mostrou preocupada quando 

apresentei a temática do trabalho, pois a mesma dizia que poderia ser 

prejudicada uma vez que não tem habilidades com o computador. Mas, mostrei-a 

que não era esse o objetivo da pesquisa: causar medo, expor sua atuação 

enquanto docente; e sim tentar ajudar nessa nova discussão sobre as novas 

tecnologias e suas contribuições para a prática docente.  

Tal posicionamento é comum uma vez que a maioria das pesquisas em 

educação, o professor é sempre o alvo das críticas, o acusado, ou seja, sua 

exposição acaba sendo o centro do trabalho. Por isso, esse medo em participar 

de pesquisas - o que acaba também impedindo o desenvolvimento de novos 

caminhos para a educação uma vez que as pesquisa, uma vez que expõem ainda 

mais o trabalho do professor ao invés de contribuir os desafios enfrentados por 

estes no seu cotidiano escolar. 

Enfim, já no campo de pesquisa o primeiro contato foi através do 

preenchimento do questionário. A seguir, propus a educadora que iríamos trocar 

alguns e-mails. Ela disse que preferia escrever a mão, pois não acessava muito o 

computador. Mas, mesmo assim ela aceitou que algumas atividades fossem feitas 

através do computador. Logo, enviei algumas questões que estava sendo 

trabalhadas no fórum de discussão com os pais de forma a contrapor os 

argumentos e oferecer elementos nesta argumentação entre os participantes. 

A professora respondeu e encaminhou por e-mail. As respostas foram curtas 

e objetivas, logo ainda instigada com a devolutiva marquei um encontro presencial 

com a educadora, no Colégio, para que ela discorresse sobre as respostas. 

Nisso, ela declarou que as perguntas não foram respondidas por ela e sim por 



131 
 

duas colegas de trabalho. A escolha das colegas para auxiliar nas respostas foi 

baseada nos seguintes critérios: uma professora que fez sua graduação em 

Pedagogia, recentemente, à distância e a outra se mostra bastante envolvida com 

as possibilidades tecnológicas na medida em que estabelece um diálogo entre 

educação e tecnologia em sua prática docente. 

Então, propus a professora que esta me redigisse um texto argumentativo 

baseado em um texto roteiro disposto pela pesquisadora. Este foi proposto com o 

objetivo de encaminhar o assunto e chamar a atenção para pontos importantes 

que precisariam ser discutidos no texto elaborado. 

Após a data combinada para o envio do texto, entrei em contato com a 

educadora para saber o que tinha acontecido uma vez que não tinha recebido o 

seu texto. Fui informada que o texto da professora já estava pronto, mas estava 

com a coordenadora para fazer as devidas correções ortográficas, 

complementações e verificação dos conteúdos. Podemos notar com tal atitude, 

mais uma vez a insegurança da pesquisada ao recorrer a outro profissional. 

Como se vê bem, requer uma opinião de um terceiro referente a uma produção 

escrita é normal, mas o objetivo aqui não era apenas saber se o texto estava 

compreensivo, e sim o medo da educadora em colocar-se diante de um tema que 

poderia colocar em risco o seu emprego. 

 Ainda sobre o sistema escolar, especificamente os professores, Papert 

descreve que alguns professores se isolaram das transformações que os cercam 

e também principalmente a seus alunos. Assim,  

 
 

os professores [...] que não encontraram nada irreconhecível na 
sala de aula contemporânea, ficariam muito surpresos se tivessem 
ido para as casas de alguns estudantes, pois lá descobririam que, 
com diligência e vivacidade que a escola raramente consegue 
gerar, muitos alunos estariam profundamente envolvidos na 
aprendizagem de regras e estratégias do que pareceria, à primeira 
vista, ser algo muito mais exigente de que qualquer tarefa de 
casa. Eles definiriam o tema como videogame e o que estavam 
fazendo como „divertimento‟. (2008, p. 19) 
 
 

 Para explicar o possível estranhamento de alguns profissionais da 

educação quanto à inserção da tecnologia no processo de aprendizagem, Babin & 

Kouloumdjian (1989) estabelecem um diálogo com a mesma situação de viajar, a 
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experiência do estrangeiro: “entendemos por experiência do estrangeiro um 

afastamento completo do meio ambiente que nos é familiar e de nosso 

referencial, até o momento em que nos tornamos aptos a discernir e experimentar 

positivamente os modos de pensar, de sentir e de viver dos estrangeiros”. (p. 19).  

É uma relação bastante significativa, pois é comum em retornos de viagens 

quando as pessoas relatam o passeio a um lugar até então desconhecido, 

pontuarem alguns preconceitos com relação à outra cultura. Logo, pode-se 

observar que o tempo neste local não foi suficiente para vivenciar uma 

experiência profunda, mas sim uma experiência superficial que os autores 

chamam de experiência da estranheza (BABIN & KOULOUMDJIAN, 1989).  

Tal comportamento de estranheza fica visível no relato da educadora uma 

vez que não se permitiram conhecer com profundidade, além de procedimentos 

tecnológicos, as possibilidades que o computador proporciona a sua atuação 

enquanto docente e a maneira como este atinge aos educandos enquanto 

processo formativo. Isso quando ela diz: 

 
 

quando utilizo o computador, na produção e revisão de 
um texto, leitura de uma obra de arte, pesquisa de um 
tema de ciências, estou ensinando aos meus alunos, 
procedimentos tecnológicos que norteiam e facilitam o 
nosso dia a dia. [...]. (Trecho do relato da Profª Claudia) 

 

 

“Ou seja, o computador ainda não está em suas mãos como um lápis que é 

usado maquinalmente”. (Babin & Kouloumdjian, 1989, p. 126). Isso pode estar 

associado à questão da proteção que os educadores buscam construir ao longo 

de sua carreira profissional – por ser uma carreira instável na medida em que as 

condições de trabalhos são péssimas e a profissão não tem o seu devido valor, 

principalmente em termos financeiros, perante os olhos da sociedade. Nisso, as 

práticas a partir das inovações tecnológicas encontram-se no patamar mais raso 

como estratégia encontrada pelos educadores para garantir o emprego e não 

acumular novas atividades não remuneradas uma vez que só acumula tarefas e 

cobranças e o retorno não faz parte desse processo de possibilidades 

apresentado pelo uso do computador. Ness sentido, nota-se um inchaço das 

atividades docentes, sem que as condições de trabalho sejam alteradas. 
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E diante deste contexto, os educadores se deparam com um novo desafio: a 

reafirmação de sua profissão quando o discurso caminhava para a substituição do 

educador por computadores. Mas,  

 
 

errou quem disse que o audiovisual vai suprimir o professor como 
detentor do saber. O que se pede ao documento transmitido pela 
máquina é certamente o saber, mas é, antes de mais nada, a 
qualidade pedagógica do documento, sua maneabilidade e sua 
adaptação aos casos individuais. Como no passado, pede-se ao 
professor o verdadeiro saber: aquele que não é um conhecimento 
material e pseudo objetivo, mas um conhecimento ligado ao 
homem, situado, organizado e vivificado. (BABIN & 
KOULOUMDJIAN, 1989, p. 151) 
 
 

 Quero ressaltar que a presente dissertação tem como campo de pesquisa 

uma escola da rede privada de ensino logo a realidade quanto aos recursos e 

equipamento é diferente, ou totalmente diferente, da grande maioria das escolas 

públicas38 de ensino nas quais nota-se a escassez de materiais, computadores e 

cursos de formações que possibilitam a relação entre educação e tecnologia.  

 Por outro lado, a realidade da escola pesquisada é contrária à grande parte 

da realidade pública acima descrita: existem laboratórios com um computador 

para cada educando, cursos de formação para os docentes, profissionais 

capacitados que auxiliam nas atividades mediadas pela tecnologia e investimento 

em novos recursos tecnológicos – mas que também precisamos deixar claro que 

isso não é garantia de que esteja sendo feito um trabalho em parceria entre 

educação e novas tecnologias. 

 Em alguns momentos a educadora pontua em sua fala caminhos que nos 

permite fazer em uma reflexão sobre este uso: 

 
 

Sinto a necessidade de conduzir o grupo para selecionar 
informações que sejam relevantes para a compreensão 
do tema. A intervenção do professor é importantíssima 
neste momento, pois orienta o aluno diante de um texto, 
a aprender a se perguntar “por quê” “para quê”. Se lê: 

                                                 

 
38

 É cabível ressaltar existem escolas públicas que desenvolvem trabalhos interessantes com 
relação à inserção da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem – ainda que seja uma 
realidade pequena, mas considerável para os avanços que encontram-se no patamar de acertos e 
erros. 
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para se informar? Para se divertir? Essas situações são 
importantíssimas para a formação de um escritor 
competente; sendo capaz de olhar um texto e verificar se 
está confuso, obscuro ou incompleto, ou seja, capaz de 
revisá-lo e reescrevê-lo. E para se formar este escritor 
competente, a nossa proposta educativa é baseada no 
diálogo. Analisando a tecnologia através desta prática, 
temos uma necessidade muito grande para organizar o 
trabalho pedagógico. 
[...] Na verdade vejo a tecnologia como uma ferramenta 
facilitadora, mas tem que ser orientada. Nos alunos 
maiores, levantar questões sobre o vocabulário, 
linguagem utilizada, pois podem criar vícios que podem 
refletir na compreensão e interpretação do texto.   

(Trecho do relato da Profª Claudia) 
 
 

 O professor crítico, tal como ela elucida em seu depoimento, é aquele 

preocupado como as crianças acessam essas informações veiculadas pelos 

meios de comunicação e ajudariam na aprendizagem dessa leitura crítica com 

relação ao uso do computador, ou seja, “a leitura crítica da comunicação tem uma 

dimensão claramente pedagógica, de ajudar a ler, a alfabetizar-se em um nível 

mais amplo do que aprender a „ler‟ e a „escrever‟ tradicionais. (MORAN, 1987, p. 

31) 

Na verdade, a fala da educadora pode não ter sido extensa em suas 

reflexões, mas que permitiu a ampliação da discussão acerca da importância de 

compreender como caminham as relações entre educandos e educadora sendo 

que ainda há um abismo enorme entre como é compreendido o computador pelas 

crianças e como este é tido na concepção dos educadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando as reflexões propostas nesta dissertação, um aspecto que pede 

atenção é que o computador por si só, como ferramenta, não promove educação, 

pois o computador só faz aquilo que é “ensinado” a fazer, portanto sem o ser 

humano “o computador é um perfeito idiota, que, entretanto, tem uma excelente 

memória e uma capacidade servil de executar ordens com precisão e rapidez.” 

(CHAVES & SETZER, 1988, p. 28) 

Desta maneira, falar da inserção da tecnologia na educação, não quer dizer 

que esta é sinônimo de desaparecimento do papel imprescindível do educador, 

mas, ao contrário, significa o aumento de sua importância no processo de ensino-

aprendizagem, na medida em que qualifica essa mediação entre a interação do 

educando com as possibilidades oferecidas pelos recursos tecnológicos. 

É importante pontuar também que o tema é complexo e encontra-se não 

apenas em possbilidades planejadas, mas também em incontroláveis mudanças e 

inovações. E quando falamos da inserção da tecnologia em uma instituição 

tendencialmente fechada às mudanças, como tem sido tradicionalmente a escola, 

o processo torna-se ainda mais complexo. Pois, trata-se de uma discussão 

carregada de desafios, obstáculos a serem superados, uma vez que o uso do 

computador no ambiente escolar não é uma questão de conveniência e sim de 

necessidade, já que a escola faz parte da sociedade, não sendo uma instituição à 

parte. 

Quando a escola nega a entrada e a presença dessa nova era da 

informação e do conhecimento dentro do seu contexto, está negando seus 

educandos, o mundo que trazem consigo, e consequentemente, afastando os 

protagonistas que movem e constituem o cerne do espaço escolar – os 

educandos. Logo, a possível negação da tecnologia na escola é a negação da 

existência de crianças motivadas e críticas nas escolas, equivale, poderia ser dito, 

à expulsão das mesmas. 

Torna-se, também, necessário a estrutura escolar repensar as condições de 

trabalhos e formação dos educadores para a efetiva inserção da tecnologia no 

processo educativo, uma vez que os educadores não são platéia diante das 

mudanças, mas são atores e autores. Como atores constituem um tipo de 
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“elenco” e, como tal, precisa de tempo para preparar-se, como necessita de 

reconhecimento de seu trabalho e de recompensa sobre o mesmo. 

Complementarmente, a realização desta dissertação permitiu ressaltar 

também questões de teor sócio-político-económicos que têm acompanhado a 

discussão do tema “educação e novas tecnologias”. Temos acompanhado a 

evolução e disseminação das novas tecnologias em diferentes esferas da 

sociedade. Atualmente, deparamo-nos com o que aconteceu nos demais setores: 

uma sobrecarga de atividades delegadas ao trabalhador, porém não remuneradas 

(ou mal remunerada) para os profissionais que foram obrigados a se adaptarem a 

esta nova era tecnológica. Ora, a realidade dos educadores não é diferente; antes 

mesmo desta inovação apresentada à sua prática pedagógica, o reconhecimento 

financeiro destes profissionais nunca foi bem visto, se comparado ao dos demais 

profissionais. Com a chegada da tecnologia, essa questão aflorou.  

 Falar de tecnologia na educação é deparar-se com barreiras que cercam a 

escola, pois, o tema vai além do processo de ensino-aprendizagem. Assim,nesta 

dissertação chamamos a atenção também para a necessidade de mudanças na 

estrutura da escola, que transborda para os lares; Nesse sentido, o trabalho 

busca também chamar a atenção para as famílias como parceiras na luta para 

melhorar a realidade educacional e seu papel na compreensão e participação na 

inovação. 

Com relação aos educandos, acredito que estes nos mostram a necessidade 

de repensar o que atribuímos ao conceito de infância na contemporaneidade. E 

trago Agamben que me auxilia nesta reflexão quando propõe a infância como 

condição humana e não como fase cronológica pertencente apenas a uma fase 

humana. Com isso, nos permite pensar então na questão do brincar, do jogo na 

condição de “aetário”.  As crianças colocam o desafio aos adultos (pais e mães, 

educadores, etc.) de revisitar a infância que os computadores resgatam dentro de 

cada um, uma vez que este recurso tecnológico não coloca limites de idade para 

ser explorado, manuseado, aprendido e considerado em suas atividades 

cotidianas. 

Por isso, a título de um tipo de “finalização exploratória”, gostaria de lançar 

algumas indagações que me acompanharam durante a construção desta 

dissertação e permanecerão como inquietação. Acredito que uma pesquisa nunca 
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se finda em apenas um trabalho. Pelo contrário, ela nos permite elencar outros 

problemas de forma a continuarmos nessa busca por novos conhecimentos; ela 

abre caminhos; coloca desafios; e, suscita novas questões. Ou seja, pesquisar é 

um ciclo contínuo, é movimento que desafia o pesquisador a querer pesquisar, 

saber, descobrir sempre mais e mais, como tantos autores já indicaram, a partir 

de suas experiências pessoais como pesquisadores, como tantos autores já 

indicaram a partir de suas experiências pessoais como pesquisadores (por 

exemplo, Mills, 19599, tal como descreve seu texto “Sobre o artesanato 

intelectual”).  

Nesse sentido, o pesquisador, ao compartilhar suas reflexões, tem a 

oportunidade de fazer desse processo um tipo de hipertexto: abrir novos 

caminhos, novos horizontes, linkar possibilidades e subsídios e propor novas 

provocações. 

 Desta forma, tendo em vista as possíveis reflexões propostas por esta 

dissertação, elenco algumas inquietações que me colocam a buscar futuramente 

novos estudos e pesquisas acerca do tema. Dentre a vasta bibliografia explorada 

neste trabalho, saltam algumas reflexões, tais como:  

 Está havendo uma mudança no que tange ao conceito de infância? A 

nossa cultura brasileira demonstra essa ruptura entre as fases e ciclos da 

vida, mas deixa perder valores importantes que permeiam as demais fases, 

tal como a experiência de ser criança.  

 Vivemos em um momento onde, apesar dos discursos de inclusão e 

valorização da experiência do educando, o negar a escola é forte e 

presente dentre as discussões sobre educação: negação do que o 

educando traz para dentro da escola; negação das condições mínimas de 

trabalho do docente, logo, de sua profissão; e, negação das possibilidades 

de se fazer educação, principalmente considerando o potencial presente, 

na era tecnológica. 

 Os pais e mães buscam “navegar” junto com o (a) filho (a) por essa era 

digital, de forma a orientá-los na escolha dos caminhos para a sua 

formação? Se sim, como fica a relação família-escola, sendo que há algo 

que distancia a relação que a família estabelece com o computador e que 

difere daquela que a escola proporciona aos educandos? E se a família 
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tem condições de vida que não lhe faculta acesso a tudo que a era digital 

oferece, que perda estarão experimentando as crianças? A escola está 

atenta a isso?  

Essas indagações nos alimentam de forma a compreender que cada 

pesquisa é uma nova “janela” que precisa ser (re)aberta, vista por outra 

perspectiva e que permita interagir, no sentido de conquistar o lugar da autoria do 

pesquisador frente aos desafios colocados pela educação. 

  Acredito na relevância de pontuar ao leitor possíveis caminhos que tal 

dissertação nos permite colocar após o contato com os sujeitos pesquisados e as 

reflexões construídas nesta proposta de trabalho com relação a questões 

metodológicas também 

Falar pesquisa na atualidade também é falar de novos caminhos 

possibilitados pelos recursos oferecidos pelas novas tecnologias. Posso dizer 

que, no desenvolvimento da pesquisa, os desafios foram grandes e ao mesmo 

tempo enriquecedores para a discussão do tema desta dissertação. A começar 

pelo desafio que foi inovar com instrumentos de pesquisa que começam a 

oferecer, aos trabalhos científicos, novas possibilidades e novas ferramentas de 

dialogar com os sujeitos e os dados pesquisados. Desta forma, registro a 

importância que foi, neste processo de pesquisa, incorporar propostas colocadas 

pelo campo de pesquisa como demanda. Ou seja, a construção de caminhos que 

respondessem ao objetivo colocado por esta dissertação, permitiu-me vivenciar 

também os desafios da tecnologia no campo da pesquisa. 

Posso dizer que estas novas ferramentas ofereceram ao meu trabalho a 

flexibilidade a que tanto me refiro e valorizo neste trabalho: a possibilidade de 

aprender, ensinar, pesquisar de outras formas, por outros caminhos e através de 

outros meios. Dentre os muitos aspectos positivos de utilizar recursos 

tecnológicas na pesquisa, o mais importante e significativo refere-se à 

flexibilidade que estes apresentam ao pesquisador, quando este precisa estar 

atento ao “movimento virtual” dos pesquisados. Ao mesmo tempo, coloca 

outrasquestões ao pesquisador: o que observar, como observar neste mundo 

virtual, como se configura essa “etnografia digital”; ou seja, são novos 

enfrentamentos para as pesquisas em educação, para o que esperamos que esta 

dissertação tenha podido contribuir.  
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ANEXO I – Bilhete aos pais: apresentação da pesquisa e da 

pesquisadora 
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ANEXO II – Questionários: Pais, mães e educadora 

QUESTIONÁRIO AOS PAIS 
Sr (s) Pais, 
 
Eu, Fabiana Cabrera Silva, mestranda do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em 
Educação (Universidade Metodista de São Paulo – UMESP), realizarei uma pesquisa de 
mestrado sobre a presença da tecnologia na educação. Assim, solicitamos a 
compreensão de vocês ao preencher este questionário e, desde já, agradecemos sua 
colaboração. 
 
1. DADOS GERAIS  

Objetivo: caracterizar o perfil do participante. 
 
Quem responderá este questionário? 
(  ) mãe e pai    (  )mãe   (  )pai 
 
Nome(s):________________________________________________________________ 

E-mail (s): ______________________________________________________________ 

Qual a sua idade? 

(   )Menos de 20 anos    (   ) de 20 a 30 anos   (  ) de 31 a 40 anos   
(   ) de 41 a 50 anos (   ) de 51 anos ou mais 
 
Quantos filhos você (s ) tem? 
(   ) 1 filho (a) – idade ______________________________________________________ 
(   ) 2 filhos (as) – idades ___________________________________________________ 
(   ) 3 ou mais filhos (as) – idades ____________________________________________ 
 
2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Qual a sua formação, quanto aos níveis de escolaridade? 
Curso:____________________________________concluído em ___________________ 

Pós-graduação: Qual? _______________________concluída em ___________________ 
 
Possui computador em casa? Quantos? ____________________________________ 
(   ) tenho computador em casa com acesso a Internet 
(   ) tenho computador em casa sem acesso a Internet 
(   ) Não tenho computador em casa 
Quem utiliza o computador em casa? E para quê? 

(   ) pai e mãe 
Atividades realizadas:______________________________________________________ 

(  ) filho (s) 

Atividades realizadas:______________________________________________________ 

Se sim, na resposta anterior, com que frequência você utiliza o computador? 

(   )todos os dias  (  )duas vezes por semana (   )uma vez por semana  (  )raramente 
 E seu filho (a), utiliza com que frequência? 

(   )todos os dias   (  )duas vezes por semana  (   )uma vez por semana  (  )raramente  
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Com que finalidade você utiliza o computador em casa? (pode marcar mais que 
uma opção) 
(    )para ler e-mails pessoais 
(    )para ler e-mails profissionais 
(    )apenas para pesquisa 
(    )conversar com os amigos, através do MSN, ORKUT, skype, ou outros  
(    )outras atividades ______________________________________________________ 

Com quem ou onde você aprendeu a utilizar o computador?  

(   ) esposo (a)  (   )parentes   (   ) profissional da área 
(   )filho (a)   (   ) amigos    (   ) outros ________________ 
 

E no trabalho, quando você utiliza o computador e para quê? 

(    )para ler e-mails pessoais 
(    )para ler e-mails profissionais 
(    )apenas para pesquisa 
(    )conversar com os amigos, através do MSN, ORKUT, skype, ou outros  
(    )outras atividades_______________________________________________________ 

O computador para vocês, pais, é: (pode marcar mais que uma opção) 

(   )mais uma ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem 
(   )uma novidade tanto para a escola quanto para os professores 
(   ) um atrativo para as crianças 
(   )um facilitador para as atividades cotidianas 
(   )interessante, mas ainda requer estudos mais profundos sobre o uso desta na 

educação. Por quê? _______________________________________________________ 

Dê sua opinião sobre o computador na educação do (a) seu (sua) filho (a). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração, 

Fabiana Cabrera Silva 

E-mail: fcs3@uol.com.br 
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QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR 
 

 

Prezado (a) professor (a),  
 
Eu, Fabiana Cabrera Silva, mestranda do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em 
Educação (Universidade Metodista de São Paulo – UMESP), realizarei uma pesquisa de 
mestrado sobre a presença da tecnologia na educação. Assim, solicitamos a 
compreensão de vocês ao preencher este questionário e, desde já, agradecemos sua 
colaboração. 
 
2. DADOS GERAIS  

Objetivo: caracterizar o perfil do participante. 
 
Nome:__________________________________________________________________ 
Nível de ensino que leciona nesta escola:____________________________________ 
Período:________________________________________________________________ 
Sexo: (  ) masculino     (  ) feminino  
E-mail: _________________________________________________________________ 
 
Qual a sua idade? 
De 18 a 22 anos     (   )  de 23 a 30 anos     (   ) de 31 a 41 anos    (   ) de 42 a 50 anos 
Tem filhos? 
(   ) não 
(   ) sim. Quantos filhos? ________ Idade(s): ___________________________________ 
 
2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Qual o tempo exercido na docência? 
(   ) menos de 5 anos (   ) 6-10 anos         (   ) 11- 15 anos    (   )16-20 anos       
(   ) 20 anos ou mais 
 
Qual sua experiência nos seguintes níveis de ensino? 
Educação Infantil? _______________________ anos 

1º ano_________________________________ anos 

2º ano_________________________________ anos 

3º ano_________________________________ anos 

4º ano_________________________________ anos 

Outros níveis de ensino ____________________________________________________ 

Qual a sua formação de nível médio? E ano de conclusão? 
Normal?  (   )_________________________________concluído em _________________ 
Magistério?  (   )_______________________________concluído em_________________ 
Outros. Qual?  ___________________________________________________________ 
 
Qual sua formação de nível superior? 
Pedagogia  (   )______________________________concluído em __________________ 
Outro: qual? ________________________________concluído em __________________ 
Pós-graduação: Qual? ________________________concluída em __________________ 
 
Relacionados à informática, quantos cursos já realizou? 
(   ) nenhum        (   ) 1 a 2 cursos       (   )3 a 4 cursos     (   ) mais que 4 cursos 
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Fez algum curso relacionado à tecnologia na educação? Qual (ou quais)? Quando?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Faça um breve relato sobre o curso. 

_______________________________________________________________________ 

Possui computador em casa? Quantos? ____________________________________ 
(   ) tenho computador em casa com acesso a Internet 
(   ) tenho computador em casa sem acesso a Internet 
(   ) Não tenho computador em casa 
Se sim, na resposta anterior, com que frequência você utiliza o computador? 

(   )todos os dias   (  )duas vezes por semana  (   )uma vez por semana  (  )raramente 
 

Com que finalidade você utiliza o computador em casa? (pode marcar mais que 
uma opção) 
(    )para ler e-mails pessoais 
(    )para ler e-mails profissionais 
(    )apenas para pesquisa 
(    )conversar com os amigos, através do MSN, ORKUT, skipe, ou outros programas  
(    )outras atividades ______________________________________________________ 

Com quem ou onde  você aprendeu a utilizar o computador?  

(   ) esposo (a)  (   )parentes   (   ) profissional da área 
(   )filho (a)   (   ) amigos    (   ) outros ________________  
 

E na escola, quando você utiliza o computador e para quê?  

(   )preparar atividades           (   ) pesquisa        (   ) ver e-mails (pessoal e profissional) ( ) 
para as aulas de informática   ( ) outros __________________ 
Em caso de dúvidas sobre o uso do computador, a quem você recorre auxílio (citar 

a função da pessoa)? 

_______________________________________________________________________ 

O computador para você é: 

(   )mais uma ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem 
(   )uma novidade tanto para a escola quanto para os professores 
(   )interessante, mas ainda requer estudos mais profundos sobre o uso desta na 
educação 
(   )possibilidade para a formação continuada dos educadores 
(   ) um atrativo para as crianças 
(   ) na verdade eu acho que o computador é...__________________________________ 
Dê sua opinião sobre o computador na educação e na sua atuação docente. 

 

Obrigada pela sua colaboração, 

Fabiana Cabrera Silva 
E-mail: fcs3@uol.com.br 

mailto:fcs3@uol.com.br


153 
 

ANEXO III – CD: TRANSCRIÇÃO DA RODA DE CONVERSA COM 

OS EDUCANDOS E SEUS DESENHOS  
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ANEXO IV – CD: ROTEIRO, EM POWER POINT, EXPLICATIVO 

SOBRE O ACESSO AO GRUPO DE DISCUSSÃO ONLINE: “O 

SENTIDO DO USO DO COMPUTADOR” 
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ANEXO V – CD: ORGANIZAÇÃO DAS REFLEXÕES COM OS PAIS 

ATRAVÉS DOS E-MAILS E DO GRUPO DE DISCUSSÃO 
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ANEXO VI - CAMINHOS CONSTRUÍDOS PARA DIALOGAR COM A 

EDUCADORA 

 

Primeiramente gostaria de agradecer ao aceitar participar da minha 
pesquisa de Mestrado.  As suas devolutivas têm contribuído bastante para o 
desenvolvimento da minha pesquisa e este nosso primeiro contato (através do 
preenchimento do questionário) possibilitou refletir sobre questões levantadas por 
você e permitiu inserir novos questionamentos na minha pesquisa.  
 Assim sendo, a pesquisa ainda não terminou, continuaremos nossos contatos 
(via e-mails tendo em vista as suas disponibilidades de horários). 
 Na sequência trocaremos ideais sobre o sentido do uso do computador para os 
pais, educandos e educadora do 1º Ano B de 2009.  
 Tendo em vista o objetivo da pesquisa, provocarei com algumas reflexões e 
vocês participam com opiniões e trocas de idéias, ou compartilhando dúvidas e 
reflexões, enfim, o avançaremos  nas discussões a partir da participação e 
necessidade que forem aparecendo ao decorrer de nossas conversas. 
 Como primeira reflexão... 
 Considerando o que afirma vários estudiosos: “o computador passou a ser usado 
para reforçar o modo de ser da Escola”; “para ser eficaz na escola, o computador 
deveria ser como o livro e o caderno, sempre disponíveis”; “não há como negar 
que o uso do computador, hoje, faz-se acompanhar de variáveis importantes para 
o processo de ensino-aprendizagem, geralmente inexistentes nos meios mais 
convencionais; “a mídia educando como contraponto à educação convencional, 
educa enquanto estamos entretidos”...  
  Enfim, considerando estas e outras afirmações, podemos iniciar nossa conversa 
com a seguinte questão:  
 
1. Você acha que a tecnologia na educação pode ser considerada como uma 
possibilidade ou uma ameaça?  
2. Em que sentido possibilidade e em que sentido ameaça?  
3. Para você, o que é computador? 
4. Como vocês definem o computador para seus alunos?  
5. Como você, enquanto educadora, orienta seus alunos quanto ao uso do 
computador?  
6. Para que ele (o computador) serve?  
7. Como e quando pode ser usado? 
8. Em que momentos você utiliza o computador em sua prática docente? (se 
possível, compartilhe uma experiência que você vivenciou que ilustre a sua 
resposta) 
 
Professora, por favor, encaminhar as respostas por e-mail, digitadas, no seguinte 
e-mail: fcs3@uol.com.br 
Qualquer dúvida por me escrever sem problemas! 
Um abraço e obrigada pela compreensão ao colaborar com a nossa pesquisa, 
Fabiana Cabrera Silva - mestranda em Educação 
 
 

mailto:fcs3@uol.com.br


157 
 

Respostas da educadora Claudia: 
1. Uma possibilidade, porque atualmente a tecnologia está vinculada ao nosso 

dia-a-dia. 

2. Uma ameaça seria tirar o indivíduo do convívio social. As possibilidades são 

muitas, uma delas é que a informação chega mais rápido ao nosso conhecimento. 

3. Um instrumento de trabalho, um meio de comunicação de pesquisa e de 

informação. 

4. Uma ferramenta para estudo, divertimento, comunicação. 

5. Como as crianças são pequenas, a escola tem um portal educacional onde as 

crianças só podem utilizar este recurso. 

6. Uma ferramenta e um recurso de trabalho. 

7. Com moderação. 

8. Na realização de atividades, na pesquisa de materiais para trabalho, leitura de 

textos e envio de e-mails. 
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Texto-roteiro  
 
Prezada Professora, 
 
Eu, Fabiana Cabrera Silva realizo uma pesquisa de mestrado que fará parte do 
estudo sobre a presença da informática na educação, da Universidade Metodista 
de São Paulo – UMESP. Assim, solicito a sua compreensão para produzir um 
texto argumentativo e, desde já, agradecemos sua colaboração. 
 

Proposta textual: após a leitura do texto a seguir, considerando tais ideias e 
questionamentos, construa um texto argumentativo que expresse suas 
concepções e ideias acerca do tema explorado relacionando-o com a sua prática 
docente. Por gentileza, encaminhar por e-mail da pesquisadora: fcs3@uol.com.br.  
 

A discussão sobre o uso do computador no processo de ensino-
aprendizagem tem sido bastante explorada entre as pesquisas educacionais. 
Nesse sentido, um dos temas abordados refere-se à formação dos educadores 
diante deste contexto e a importância deste no processo educacional. Escolas 
investem em formação de seus profissionais de forma a caminharem juntos nesta 
nova era digital que mostra seus reflexos no campo da Educação. Mas, será que 
apenas o investimento em formação (de técnicas) e laboratórios é suficiente para 
desfrutar das possibilidades tecnológicas? 
 Quando se fala de formação de professores, diante deste contexto cercado pelas 
novas tecnologias, há diferentes posicionamentos sobre a inserção da tecnologia 
em sua prática docente: de um lado temos os profissionais que acreditam que a 
tecnologia vem sanar os problemas educacionais; do outros profissionais que 
resistem a essa possibilidade educacional por questões pessoais e concepções 
que defende. Qual será o caminho? 

Valente (2002) discute a temática, mostrando às pessoas que a tecnologia 
apresenta seus benefícios a educação, mas é necessário ir com calma quando 
levar esta para a educação. Quando essa reflexão faz parte da prática dos 
profissionais educacionais, então é possível pensar em mudanças na escola 
como um todo, envolvendo todos os segmentos bem como os sujeitos que 
compõem esta de maneira a adequar a tecnologia às necessidades educacionais 
bem como a clientela atendida.  

Então podemos nos perguntar: falar de tecnologia na educação é um 
assunto apenas para educadores? Quais outros sujeitos ajudam nesta discussão? 
Outro aspecto a ser considerado nesta reflexão é sobre o papel do educador 
frente à parceria educação e tecnologia.  Iniciativas revelam dois contextos sobre 
este tema: a tecnologia como informatização, modernização dos processos 
educativos e consequentemente adaptação de práticas tradicionais às inovações 
tecnológicas; de outro lado, a reafirmação do papel do educador enquanto 
mediador entre o educando e o conhecimento e aprendiz de forma aproximar-se 
da realidade dos nativos digitais – os alunos que nasceram na era digital.  
 Atrelada a esta questão, os ambientes de aprendizagem ganham novos 
contextos. Além das salas de aula, os educandos exploram os conteúdos em 
outros ambientes, tais como casa, laboratórios, ambientes virtuais, etc. Ademais,  
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o tempo se flexibiliza de acordo com o ritmo de cada um. Pois, o aprender e 
ensinar não se fixam apenas nos tempos e espaços escolares. Desta forma, é 
deveram importante refletir sobre as possibilidades oferecidas pelo uso do 
computador na educação. 
 Outra questão instigada pela discussão sobre o uso do computador na educação 
refere-se ao lúdico que esta ferramenta desperta nos educandos. As crianças e 
os jovens aprendem brincando ao explorarem as possibilidades proporcionadas 
pelo computador. Embora as pessoas, os adultos, interajam em suas atividades 
diárias com a tecnologia (banco eletrônico, correio eletrônico, pesquisas on-line 
jogos, etc.) manusear um computador, muitas vezes, pode ser algo assustador, 
causa de temor – diferentemente das crianças. Então, por que esse lúdico das 
tecnologias que atraem as crianças não atrai da mesma forma os adultos? Que 
lúdico é esse?  Como é a relação do professor com o computador: tanto na escola 
como em outros espaços? 
 Nesse sentido, sabendo da existência das tecnologias, suas possibilidades e a 
forma como esta adentra as escolas: qual o sentido que atribuímos as essas 
produções tecnológicas e seu uso? A partir do que levou a incorporá-las ao 
processo de ensino-aprendizagem? Que contribuição ou novidade traz o 
computador para a educação, pensando no processo de ensino-aprendizagem 
das crianças? 

Logo, sabendo que o computador sozinho e por si só não garante 
qualidade na educação, qual o papel da escola e dos sujeitos que dela fazem 
parte diante da presença da tecnologia no processo educativo?  

Quais os desafios que este novo contexto coloca aos professores? E, quais 
obstáculos precisam ser vencidos diante da presença da tecnologia na vida das 
pessoas? 
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Texto argumentativo da educadora 

O nosso colégio trabalha com a proposta construtivista, onde todo o 

conhecimento é baseado em situações reais de uso. A nossa ação pedagógica é 

adequada a realidade que nos cerca, formando cidadãos autônomos e 

conscientes. A nossa sociedade, além de letrada é tecnológica e não podemos 

negar que a informática viabiliza muito a nossa prática. 

Quando utilizo o computador, na produção e revisão de um texto, leitura de 

uma obra de arte, pesquisa de um tema de ciências, estou ensinando aos meus 

alunos, procedimentos tecnológicos que norteiam e facilitam o nosso dia a dia. 

Porém, observo que quando solicito uma pesquisa, a maioria traz muita 

informação. Sinto a necessidade de conduzir o grupo para selecionar informações 

que sejam relevantes para a compreensão do tema. A intervenção do professor é 

importantíssima neste momento, pois orienta o aluno diante de um texto, a 

aprender a se perguntar “por quê” “para quê”. Se lê: para se informar? Para se 

divertir? Essas situações são importantíssimas para a formação de um escritor 

competente; sendo capaz de olhar um texto e verificar se está confuso, obscuro 

ou incompleto, ou seja, capaz de revisá-lo e reescrevê-lo. E para se formar este 

escritor competente, a nossa proposta educativa é baseada no diálogo. 

Analisando a tecnologia através desta prática, temos uma necessidade muito 

grande para organizar o trabalho pedagógico. 

Na verdade vejo a tecnologia como uma ferramenta facilitadora, mas tem 

que ser orientada. Nos alunos maiores, levantar questões sobre o vocabulário, 

linguagem utilizada, pois podem criar vícios que podem refletir na compreensão e 

interpretação do texto.  
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