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RESUMO 

 

Esta tese teve por objetivo saber como o corpo docente da Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul (UEMS) percebe, entende e reage ante a incorporação e utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos cursos de graduação dessa Instituição, 

considerando os novos processos comunicacionais dialógicos que elas podem proporcionar na 

sociedade atual. Metodologicamente, a tese é composta por pesquisa bibliográfica, buscando 

fundamentar as áreas da Educação e Comunicação, assim como a Educomunicação; pesquisa 

documental para contextualização do lócus da pesquisa e de uma pesquisa exploratória a 

partir da aplicação de um questionário online a 165 docentes da UEMS, que responderam 

voluntariamente. Verificou-se que os professores utilizam as TICs cotidianamente nas 

atividades pessoais e, em menor escala, nos ambientes profissionais. Os desafios estão em se 

formar melhor esse docente e oferecer capacitação continuada para que utilizem de forma 

mais eficaz as TICs nas salas de aula. Destaca-se ainda que os avanços em tecnologia e os 

novos ecossistemas comunicacionais construíram novas e outras realidades, tornando a 

aprendizagem um fator não linear, exigindo-se revisão nos projetos pedagógicos na educação 

superior para que estes viabilizem diálogos propositivos entre a comunicação e a educação. A 

infraestrutura institucional para as TICs é outro entrave apontado, tanto na aquisição como na 

manutenção desses aparatos tecnológicos pela Universidade. Ao final, propõe-se realizar 

estudos e pesquisas que possam discutir alterações nos regimes contratuais de trabalho dos 

docentes, uma vez que, para atuar com as TICs de maneira apropriada, exige-se mais tempo e 

dedicação do docente. 

 

Palavras-chave: Educomunicação. Tecnologias da Informação e comunicação. 

Processo comunicacional dialógico. Ensino Superior. UEMS. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has aimed at finding out how the faculty of the State University of Mato 

Grosso do Sul (UEMS) realizes, understands and reacts to the incorporation and to the use of 

Information and Communication Technologies (ICTs) in undergraduate courses of the 

Institution, considering the new dialogical communication processes that the ICTs may 

provide in today's society. Methodologically, the thesis consists of bibliographic research, 

seeking to support the areas of education and communication, as well as Educommunication; 

documentary research to contextualize the research locus and exploratory research from the 

application of an online questionnaire to 165 professors of UEMS, who answered it 

voluntarily. It was found that professors use ICTs in their daily personal activities and, to a 

lesser extent, in professional environments. The challenges are to better form those professors 

and to provide them with continuous training so that they can use the ICTs in classrooms 

more effectively. It is also noted that advances in technology and new communicational 

ecosystems built new and other realities, making learning a nonlinear factor, demanding 

revision in educational projects in higher education so that they enable purposeful dialogues 

between communication and education. The institutional infrastructure regarding the ICTs is 

another obstacle pointed out, both in the acquisition and in the maintenance of those 

technological devices made by the University. In the end, it is proposed to carry out studies 

and research to discuss changes in the faculty’s employment contract arrangements, since 

working with ICTs properly requires more time and teaching dedication. 

 

Keywords: Educommunication. Information and communication technologies. 

Dialogical communication process. Higher education. UEMS. 

  



 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis tiene el objetivo de saber cómo el cuerpo docente de la Universidad Estadual 

de Mato Grosso do Sul (UEMS) percibe, comprende y reacciona ante la incorporación y 

utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en los cursos de 

graduación de esta Institución, considerando los nuevos procesos comunicacionales 

dialógicos que ellas proporcionan en la sociedad actual. Metodológicamente, la tesis está 

compuesta por investigación bibliográfica, buscando fundamentar las áreas de Educación y 

Comunicación, así como la Educomunicación; investigación documental para contextualizar 

el locus de la investigación y una investigación exploratoria por medio de la aplicación de un 

cuestionario on line, contestado voluntariamente por 165 docentes de la Universidad. Se 

verificó que los profesores utilizan las TICs frecuentemente en las actividades personales y, 

con menos frecuencia, en los ambientes profesionales. Los desafíos se refieren a la mejoría de 

la formación del docente, al ofrecimiento de la capacitación continuada para que utilicen de 

forma más eficiente las TICs en las aulas. También se destaca que los avances en la 

tecnología y los nuevos ecosistemas comunicacionales construyeron nuevas y otras 

realidades, tornando el aprendizaje un factor no linear, exigiéndose la revisión de proyectos 

pedagógicos en la educación superior para que sean posibles diálogos propositivos entre la 

comunicación y la educación. La presencia de las TICs en la infraestructura institucional 

también es otro obstáculo encontrado, tanto en la adquisición como en la manutención de 

estos aparatos tecnológicos por la Universidad. Al final, se propone la realización de estudios 

e investigaciones que puedan discutir las alteraciones en los regímenes contractuales de 

trabajo de los docentes, ya que, para actuar con las TICs de manera apropiada, es necesario 

más tiempo y dedicación del docente. 

 

Palabras-clave: Educomunicación. Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Proceso comunicacional dialógico. Enseñanza superior. UEMS. 
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INTRODUÇÃO 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,  

muda-se o ser, muda-se a confiança.  

Todo mundo é composto de mudanças  

tomando sempre novas qualidades.”  

Camões 

Nos dias atuais, é inegável o papel que as novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) exercem no contexto social dos sujeitos, modificando práticas sociais 

tradicionais, ressignificando formas de ação e estabelecendo novos modos de interação entre 

eles. 

A incorporação das TICs na cultura da sociedade provocou também uma mudança na 

percepção do tempo e do espaço. 

O campo da comunicação nesta última era passou por muitas transformações, 

alterando a forma como os sujeitos pensam e se expressam, assim como alterou também a 

cultura. 

A comunicação tornou-se parâmetro fundamental quando se analisa e pensa o futuro 

da humanidade. A história da comunicação é marcada por muitas descobertas e invenções que 

forçaram a mudança nos códigos de linguagem, desenhos, escritas, gestos, entre outros. 

A educação é um dos institutos socializadores que refletem essas mudanças na 

sociedade e, ao mesmo tempo, busca transformar os sujeitos em cidadãos críticos, autônomos, 

reflexivos e conscientes para pensarem e intervirem na dinâmica social que se apresenta na 

atualidade. 

Não se pode negar que comunicação e educação estão intimamente ligadas hoje e que 

muitos estudiosos e pesquisadores têm se debruçado sobre esse tema. A comunicação e a 

educação constituíram dois eixos epistemológicos. Ambos tratam de interações entre pessoas, 

de valores culturais, demonstram eficácia no processo e têm como foco as relações sociais. 

O campo comunicação/educação, visando explicar como as TICs têm adentrado e 

modificado a cultura, incluem temas como mediação, criticidade, informação, conhecimento, 

ressignificação da instituição escolar e de seus profissionais, recepção, contextualização 

sociocultural da realidade, entre outros. 

Nesse panorama complexo, encontram-se os professores, historicamente os artífices 

do ensino que, na educação tradicional, representam os mestres que transmitiam os conteúdos, 

entendendo o aluno apenas como um objeto, um recipiente vazio. 

Com outro olhar, e entendendo a educação como um processo comunicativo, Paulo 

Freire (1994, p.60) nos ensinou, há muito tempo, que: 

o professor não deve apenas transmitir o conhecimento. Não deve entender o 

educando como objeto do processo, aquele que apenas escuta, que deve ser 

educado e que não tem conhecimento. Mas uma pessoa que pode contribuir 

com o conhecimento de vida que tem.  

Segundo o autor (1977, p.53), a educação “bancária”, termo cunhado por Freire, ainda 

permanece em muitos ambientes educativos no Brasil, e “não oferece meios ou mecanismos 

para que o educando pense autenticamente, ele espera os conteúdos prontos, porque ao 
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receber as fórmulas dadas simplesmente as guarda”. O que se configura como um desperdício 

em um ambiente com tantas ferramentas tecnológicas que, a nosso ver, podem favorecer o 

intercâmbio comunicacional e, por conseguinte, um aprendizado mais efetivo e criativo na 

educação formal. 

O novo contexto tecnológico tem provocado — ou tem potencial para provocar — 

mudanças profundas no fazer docente, levando esses profissionais a repensar sua prática em 

face das novas gerações que chegam às Instituições de Ensino Superior (IES), muito mais 

afeitas às novas tecnologias que as gerações passadas e com uma nova forma de enxergar o 

docente: não mais como quem detém o saber, mas como quem é capaz de mediá-lo e de 

oferecer mecanismos para desenvolver competências. 

Todavia, essas mudanças não têm chegado ao ensino superior sem sobressaltos, 

principalmente daqueles profissionais que se veem obrigados a adequar o seu trabalho às 

TICs, dentro dos quais as práticas sociais estão englobadas e formam uma nova área do saber: 

o campo da comunicação/educação, que alguns pesquisadores nominam a área da 

Educomunicação ou da mídia-educação, resguardadas suas diferenças terminológicas. 

A evolução vertiginosa da World Wide Web (WWW), que viabilizou a difusão cada 

vez maior em velocidade e em quantidade de informações, troca de informações e 

conhecimentos, revolucionou o entendimento sobre o aprender e o aprender a aprender, 

adicionando ainda a esse contexto as diversas TICs ancoradas por essa grande rede mundial, 

que também colabora com a nova maneira de aprender a aprender, assim como se faz 

necessário aprender a ensinar nesse novo contexto. 

Tal fato nos motivou a verificar como os professores do ensino superior — e 

especialmente, o corpo docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 

instituição em que trabalho e que permitiu que me afastasse para o desenvolvimento desta 

pesquisa — comportam-se ante a utilização das TICs nos processos educativos. 

Algumas questões nos motivaram, dentre elas: “A forma como os professores da 

UEMS têm trabalhado com as TICs no ensino superior está condizente com as 

potencialidades tecnológicas entre educação e comunicação da atualidade?”; “Qual a 

consciência que esses professores têm do ensino como processo de comunicação dialógico e 

de que maneira usam as TICs nesse contexto?”. 

Ante o exposto, definimos assim o nosso objetivo geral: apreender de que maneira os 

professores da UEMS se apropriam das novas tecnologias de comunicação e informação em 

nível pessoal e profissional; de que maneira as usam nos processos de ensino e aprendizagem, 

principalmente nos cursos de graduação de formação de professores. Entre os objetivos 

específicos, buscamos conhecer a opinião dos docentes desta IES quanto às seguintes 

questões sobre o uso das TICs no ensino superior: 

 Elas apoiam práticas tradicionais ou modificam tais práticas? 

 Potencializam os processos comunicacionais e educacionais? 

 Favorecem a produção colaborativa e o compartilhamento de conhecimentos? 

 Os projetos pedagógicos devem inserir em suas matrizes curriculares, mesmo que 

de forma transversal nas disciplinas obrigatórias, o uso dessas tecnologias e mídias 

viabilizadas por elas? 

Nesta pesquisa, busca-se, ainda, estabelecer uma relação entre comunicação e 

educação, resgatando-se as diferentes concepções sobre o processo comunicacional segundo 

as teorias da comunicação, entrecruzando-as com as práticas docentes, segundo as teorias da 
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educação. Dentre as conjecturas estabelecidas mediante pesquisa bibliográfica que nortearam 

este trabalho está a de que os docentes da UEMS, apesar de entenderem a importância da 

inclusão das TICs nos processos educacionais, nem sempre a utilizam e, quando o fazem, 

supostamente o fazem nos moldes tradicionais de ensino. Considera-se, hipoteticamente, que 

os docentes da UEMS não privilegiam o diálogo da comunicação com a educação nos cursos 

de graduação, principalmente nos cursos de formação de professores. 

A natureza da pesquisa escolhida para o construto deste trabalho foi o método 

exploratório, pois, de acordo com Lakatos e Marconi (2001, p.25), os estudos que buscam 

descobrir ideias e intuições, com o objetivo de adquirir uma familiaridade com o fenômeno 

pesquisado, enquadram-se nessa categoria. Procurou-se, nessa situação, planejar de modo 

flexível a realização da pesquisa como forma de se conseguir a análise dos diferentes aspectos 

que se relacionam com o fenômeno. 

Segundo Zikmund (2000, p.34), a pesquisa exploratória é útil no diagnóstico de 

situações, exploração de alternativas ou descoberta de novas ideias que ocorrem durante o 

estágio inicial de um processo de pesquisa mais amplo, no qual buscam-se o esclarecimento e 

a definição da natureza do problema, gerando mais informações que poderão ser adquiridas 

para a estruturação de futuras pesquisas. 

O presente trabalho valeu-se ainda de revisão bibliográfica, a qual, conforme Lakatos 

e Marconi (2001, p.45), se faz necessária para o embasamento de um trabalho científico. 

Vergara (2000, p.70) refere-se à pesquisa bibliográfica como aquela que se desenvolve 

a partir de material já elaborado e que se constitui de livros e artigos científicos, como base 

importante de levantamento de informações relevantes sobre os aspectos que se relacionam, 

de forma direta ou indireta, ao tema escolhido. “A principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de fornecer ao investigador um instrumental analítico para 

qualquer outro tipo de pesquisa” (VERGARA, 2000, p.47). 

Para fundamentar a análise, dedicamo-nos a refletir sobre o campo da comunicação, o 

campo da educação e o entrecruzamento de ambos, dando espaço de destaque às novas 

tecnologias da informação e da comunicação como ferramentas de promoção de um processo 

educacional mais dialógico, tal qual pensou Paulo Freire, ao basear-se nos ideais da 

comunicação para uma educação mais efetiva. 

Um dos precursores no Brasil do que se denomina na atualidade como 

Educomunicação foi Paulo Freire, pois este defendia, desde a década de 1960, a inter-relação 

entre comunicação e educação no Brasil. Esse importante pesquisador brasileiro defendia uma 

educação libertadora, que considerasse a indissociabilidade entre comunicação e educação, a 

ligação entre a educação e a realidade dos alunos, levando em conta que a vida de todos 

estava mediatizada pela intercomunicação. Freire defendia um ensino multidirecional, que 

deveria ser pautado no dia a dia da comunidade e nas suas necessidades (FANTIN, 2006, 

p.75). 

De maneira exploratória, foi feito também um levantamento bibliográfico nas bases de 

dados da Scientific Electronic Library Online (Scielo) e no Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além de outras 

fontes bibliográficas mais atualizadas e pesquisadas na rede mundial. 

Para a realização dessa revisão sistemática nos bancos de dados do Scielo e Capes, 

foram seguidos os tópicos a seguir: 

 definição da questão norteadora; 

 definição dos objetivos; 

 definição dos critérios de inclusão ou exclusão das publicações: seleção da 

amostra; 
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 busca na literatura; 

 análise e categorização dos estudos realizados: apresentação e discussão dos 

resultados. 

Com o objetivo de direcionar essa parte da pesquisa, foi formulada a seguinte questão: 

o que foi produzido na literatura a respeito da inserção das TICs na educação, especialmente 

no ensino superior e na formação dos professores no Brasil, considerando o processo 

comunicacional dialógico, entre os anos de 2010 e 2015? 

Diante disso, o levantamento bibliográfico das publicações que se encontravam 

indexadas nas bases de dados citadas foi realizado no ano de 2014 e completado em agosto de 

2015. A opção feita por essas duas bases de dados foi em razão do entendimento de que elas 

atingem as publicações científicas brasileiras e estrangeiras em educação e comunicação, 

incluindo os periódicos conceituados dessa área do conhecimento. Optou-se por trabalhar com 

as publicações brasileiras, mais condizentes com a realidade da região centro-oeste do país. 

Utilizou-se o cruzamento das palavras-chave “comunicação”, “educação” e 

“tecnologias” para textos de 2010 a 2015 que tratassem do tema TICs no processo de ensino e 

aprendizagem escolar e não escolar; e outras que enfocassem a formação e a capacitação de 

professores para o uso das TICs no ensino superior como prática pedagógica e 

comunicacional. 

Foram lidos parcialmente, na base de dados Scielo, 23 publicações com a temática 

“comunicação”, “educação” e “tecnologias” e, no Portal de Periódicos Capes, 159 artigos, 

entre eles, monografias, dissertações e/ou teses. 

A análise empreendida nessa parte da pesquisa permitiu algumas considerações a 

respeito da presença das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem que subsidiaram a 

construção do instrumento quantitativo que faz parte desta pesquisa: a grande maioria das 

publicações analisadas trazia estudos referentes ao cotidiano escolar, ou seja, à aprendizagem 

que se dá em um ambiente formal e no nível de ensino que compreende a educação básica, 

aquela que abrange o ensino fundamental e o ensino médio; também se verificou um número 

expressivo de publicações que tratavam da introdução das novas tecnologias no ensino da 

matemática. 

Talvez esse aspecto esteja correlacionado à crença de que as tecnologias sejam um 

meio didático mais eficiente para potencializar o aprendizado na área de exatas, uma vez que, 

historicamente, o ensino de matemática nas escolas carrega em si o aspecto da complexidade 

para o aprendizado dos alunos. 

Além de os artigos, dissertações e teses trazerem os estudos das práticas pedagógicas 

em sala de aula mediadas pelas novas tecnologias que inovam os processos comunicacionais e 

educacionais, inferindo sobre a eficiência ou não dessas, cinco publicações apresentaram 

pesquisas relacionadas ao papel do professor e suas competências diante da introdução da 

tecnologia no ensino da matemática. 

Outras análises pertinentes dão conta dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVAs), num total de oito publicações tratando do tema. Os AVAs têm demonstrado sua 

importância como recursos na EaD, uma modalidade educacional que vem crescendo em 

nível mundial, fundamentada no processo de universalização e democratização da educação 

em seus diferentes níveis; no Brasil, o crescimento tem se dado também, mas de maneira mais 

lenta. Os AVAs, normalmente, apresentam vantagens consideráveis a alunos e professores 

nos processos educacionais, quais sejam: alcance maior e mais variado de público; a 

possibilidade de o aluno tornar-se sujeito ativo na aquisição de seus conhecimentos; a 

possibilidade de acompanhamento mais particularizado por parte do professor a seus alunos; 

flexibilização das ações; apresentação mais criativa de métodos e materiais; criação de um 
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ambiente colaborativo de aprendizagem e de partilha, entre outros. Quanto ao processo de 

democratização da educação possibilitado pelos AVAs, destaca-se uma publicação de Clarisse 

Nunes (2012, p. 67) que trata do processo educativo de pessoas com multideficiências, por 

meio desses ambientes. 

As publicações analisadas durante o levantamento bibliográfico são quase unânimes 

ao se referirem às TICs introduzidas na educação como recurso didático que eleva o potencial 

da aprendizagem e de ensino nas escolas, assim como modifica os processos comunicacionais 

e educacionais. Contudo, elas também afirmam que, para esse contexto se verificar, é 

necessária uma estruturação de políticas públicas, investimento dos governos (em se tratando 

da educação pública), mudanças de paradigmas em relação ao papel das instituições escolares 

na formação e desenvolvimento de sujeitos, bem como na própria estrutura na qual se 

fundamentam os pressupostos metodológicos e teóricos que formam o arcabouço da 

instituição. Nesse contexto, também é imprescindível a reavaliação do papel do professor, sua 

formação e competências como o profissional capaz de utilizar as novas tecnologias como 

mecanismo de obtenção de informações e construção de conhecimentos na ação investigativa 

dos alunos, a fim de que esses tornem-se sujeitos críticos e capazes de atuar em sua realidade 

social. 

Nessa questão, resta clara a quantidade de publicações analisadas (quase 25%) que 

tratam do tema “formação de professores para atuar com as tecnologias na educação”, o qual 

abrange desde a formação inicial como a continuada desses profissionais, fazendo inferências 

sobre presença do potencial tecnológico na formação em nível superior. Ainda que grande 

parte das publicações trate da educação básica, alguns estudos (menos de 3%) trouxeram 

pesquisas que relacionam a presença das tecnologias na educação superior, seja na 

licenciatura ou outras áreas, como a da saúde. 

Mediante o percentual de 3% das análises sobre o ensino superior nos bancos de dados 

pesquisados, optou-se por buscar também na internet produções científicas brasileiras que 

tratassem da temática que está sendo abordada nesta pesquisa, como os trabalhos de pesquisa 

similares feitos em universidades dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. A 

realizada por pesquisadoras das Universidades Federal de Pelotas e Federal de Santa Maria, 

ambas no Rio Grande do Sul, buscou identificar como é o uso das TICs nos cursos superiores 

da Universidade de Santa Maria. A segunda ocorreu na Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná sobre o mesmo tema, e a última foi realizada na Universidade Federal da Bahia. 

Os resultados encontrados na Federal de Santa Maria identificaram que muitos 

professores ainda apresentam resistência ao uso das TICs em cursos presencial ou a distância. 

A maioria deles não possui formação para tal uso e, quando o realiza, o faz na base da 

experimentação e intuição. Outro diagnóstico levantado foi que há diferenças significativas no 

que se refere à quantidade de TICs utilizadas no ensino presencial e no a distância, assim 

como em quais ferramentas são fundamentais para o aluno que não está presente fisicamente 

em sala. Constatou-se ainda neste trabalho que há um envolvimento mais forte e motivado por 

parte daqueles alunos que estão longe fisicamente, os alunos que se utilizam da metodologia a 

distância. 

Na Universidade Católica do Paraná, os docentes passaram a utilizar uma plataforma 

virtual, o Eureka, que disponibiliza avaliações online aos alunos que precisam recuperar suas 

notas e não têm disponibilidade de realizá-las pessoalmente. É a área chamada DP 

(dependência) na referida IES. O estudo realizado buscou compreender tal plataforma de 

avaliação e verificou-se que 71% dos professores consideraram que tal procedimento permitiu 

uma aprendizagem mais autônoma aos alunos, 59% concordaram que esse tipo de ensino dá 

ao aluno a flexibilidade de tempo. Em relação aos alunos, assim como no Rio Grande do Sul, 

verificou-se no Paraná uma autonomia maior por parte dos alunos da EaD quando comparada 

aos estudantes presenciais. 
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As iniciativas de incorporação das TICs no ensino na Universidade Federal da Bahia, 

segundo as conclusões apresentadas, estabelecem que as ações ainda são tímidas e isoladas. 

Foi sugerido nessa IES a implementação de uma metodologia mais participativa nas 

diferentes unidades interiorizadas da universidade, acreditando-se que essa política 

institucional possa trazer não só para a EaD — uma possibilidade apontada como fundamental 

na adoção das TICs — possibilidades de se avançar nos estudos multidisciplinares em todos 

os cursos da referida IES. Assim, as TICs poderão motivar mudanças não só no ensino e 

aprendizagem dos alunos, como também flexibilizar a estrutura prevista para a universidade. 

Nessas três pesquisas, ficou evidenciado que, mesmo com a adoção de tecnologias, o 

processo no fluxo das mensagens entre professores e alunos ainda permanece inalterado: os 

professores falam e os alunos ouvem. Utiliza-se muito mais a tecnologia para ilustrar o 

conteúdo do que para expandir as possibilidades de aprendizagem e interação. Percebe-se o 

descompasso entre as possibilidades de uso das tecnologias e os modos como essas estão 

sendo usadas nas práticas pedagógicas. As sugestões apontadas pelas pesquisas são com 

relação à flexibilização do currículo e à multiplicação dos espaços, dos tempos de 

aprendizagem e das formas de fazê-lo, estratégias que, no nosso entender, seriam interessantes 

de ser adotadas na UEMS. 

Verificou-se ainda nesses trabalhos científicos que as novas tecnologias, na medida em 

que provocaram grandes transformações no setor produtivo e na vida em sociedade, 

consequentemente, também, afetariam o cotidiano da instituição escolar, seja na educação 

básica, seja na superior. As TICs vêm conquistando o seu espaço como mais um recurso 

didático para tornar o processo educativo mais significativo e contextualizado com a 

sociedade atual. Contudo, fica claro que é preciso conhecimento sobre todas as possibilidades 

que tais tecnologias oferecem, de tal forma que o seu uso nas instituições educacionais não se 

restrinja aos laboratórios de informática. 

Outras publicações na rede WWW corroboram as constatações de que as tecnologias 

melhoram o desempenho dos estudantes nos ambientes educativos, todavia, os professores 

ressentem-se de uma formação pouco adequada para a utilização de todo o potencial das 

TICs, o que muitas vezes provoca-lhes insegurança e os faz permanecer em práticas mais 

tradicionais internalizadas que lhes dão mais segurança. Os professores apontam a 

insuficiência de equipamentos e aparatos tecnológicos nos ambientes educacionais em geral, 

como um dos fatos dificultadores para a utilização das TICs, bem como o pouco apoio dado 

pelos gestores institucionais. 

O confronto dos dados obtidos na revisão teórica indicou que, referente às práticas 

pedagógicas, a mediação das TICs tem contribuído para a eficiência e atualização de 

conteúdos nos processos educacionais; que o uso das TICs provoca mudanças significativas 

nas relações entre ensino e aprendizagem, demandando dos professores que as utilizam uma 

formação diferenciada, que as TICs podem ampliar possibilidades e proporcionar mais 

eficiência, qualidade na educação, assim como privilegiar a universalização e democratização 

do ensino em nível superior. 

Após a pesquisa bibliográfica, dedicamo-nos a desenvolver o instrumento quantitativo 

de coleta de dados a ser aplicado à comunidade docente da UEMS. Esse instrumento 

compreende um formulário com questões fechadas para coletar informações fornecidas pelos 

professores e um sistema de relatórios que fornece acompanhamento dos dados preenchidos. 

A elaboração e a publicação do questionário eletrônico contaram com software instalado e de 

infraestrutura mantida pela UEMS. No entanto, isso foi feito sem o conhecimento dos 

docentes sobre esse fato, pois o endereço eletrônico de acesso (http://www.dourados.net/ana/) 

era um espelho do endereço institucional www.uems.br, evitando-se, assim, a caracterização 

de uma pesquisa de cunho institucional. 

http://www.dourados.net/ana/
http://www.uems.br/


20 

O responsável pelo desenvolvimento do software foi o analista de sistemas Joab 

Cavalcante, que também foi o profissional que realizou os procedimentos metodológicos 

estatísticos que se fizeram necessários para a conclusão da pesquisa. 

Essa parte da pesquisa contém etapas com características distintas: num primeiro 

momento, ela se apresenta como uma pesquisa de natureza exploratória, de caráter qualitativo, 

com o objetivo de elaborar e de validar o instrumento de pesquisa usado para as análises sobre 

as competências dos professores do ensino superior para o trabalho com as TICs nos 

ambientes educativos em nível superior; depois se utilizou um instrumento de coleta de dados 

— o questionário eletrônico — para que o próprio pesquisado respondesse às perguntas. 

Conforme proposição desta pesquisa, a participação (preenchimento) do formulário foi 

restrita ao público de docentes da UEMS. A pesquisa envolveu um total de 705 docentes 

atuantes na UEMS e pertencentes a diversas áreas de formação e de diferentes regimes de 

contratação. A pesquisa obteve 165 respondentes, sendo esse o universo pesquisado. 

Adotou-se um software específico para as análises estatísticas. Feita a coleta de dados, 

realizou-se sua depuração, resultando na contabilização dos questionários concluídos e 

válidos, assim como dos índices das respostas. Os critérios de descarte adotados em tal 

procedimento foram o de questionários incompletos. Feito isso, na análise de dados das 

questões do questionário, utilizou-se como base técnica o teste estatístico para assegurar a 

confiabilidade e a validade dos resultados, bem como atender aos objetivos propostos pela 

pesquisa. A validação valeu-se de análises fatoriais exploratórias, uma vez que essas se 

caracterizam por procedimento estatístico, permitindo agrupar itens que se correlacionam 

fortemente. 

O instrumento, em seu primeiro bloco, apresenta a análise individual do perfil dos 

professores: idade, sexo, tempo de atuação como professor, forma de contratação na 

universidade. Em relação ao segundo bloco, as questões abordaram o conceito de 

comunicação e informação, bem como os processos utilizados para sua propagação; no 

terceiro bloco, as questões se voltaram para o trato com as tecnologias, tanto na vida pessoal 

como na profissional. As questões foram, então, agrupadas em três categorias: perfil, conceito 

e utilização das TICs. 

Em síntese, essa investigação científica valeu-se de revisão bibliográfica, de um 

levantamento bibliográfico nas bases de dados da Scielo e no Portal de Periódicos da Capes 

de uma investigação documental para contextualizar a localidade — lócus da pesquisa — o 

Estado de Mato Grosso do Sul e a UEMS, onde o instrumento quantitativo foi aplicado. A 

parte relevante da pesquisa é composta pela aplicação do questionário online (Anexo A) para 

a comunidade docente da UEMS, apresentando os resultados quantitativos e qualitativos, 

expostos no capítulo 6. 

Para que se tenha uma visão geral da pesquisa, esta tese está dividida em seis 

capítulos. 

No capítulo I, apresenta-se o campo teórico da comunicação e da educação. Apoiado 

na visão de autores da área da comunicação, expõem-se o que se entende por comunicação, a 

sua evolução e a importância que ela exerce na sociedade atual. Na sequência, teoriza-se 

sobre o campo da educação, exibindo alguns pressupostos quanto aos processos de ensino e 

aprendizagem. Dentre muitos estudos realizados na área educacional, opta-se por trabalhar 

com as tendências pedagógicas apontadas por José Carlos Libâneo e com os ensinamentos de 

Paulo Freire. Tal escolha foi feita porque o trabalho do Libâneo procura realizar um 

levantamento das tendências educacionais baseado na prática dos professores nas escolas em 

geral. O critério que Libâneo utilizou para estabelecer a classificação foi a posição que cada 

tendência pedagógica adota em relação às finalidades sociais da escola. Assim, podem-se 

dividir as correntes da pedagogia em dois grandes grupos: as liberais e as progressistas. Ao 

final deste capítulo trabalha-se com o conceito de Educomunicação e a importância dessa área 
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de estudo que está em construção, apresentando a relevância do diálogo da comunicação com 

a educação nos dias atuais nos ambientes educativos, principalmente os superiores que se 

dedicam a oferecer cursos de formação de professores. 

No capítulo II, teoriza-se sobre a introdução do computador para o desenvolvimento 

educacional. No capítulo III, aborda-se o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e 

informação e as tendências que surgem para o desenvolvimento dos processos de ensino e 

aprendizagem. Dentre elas, a título de atualização a respeito das tecnologias de informação e 

comunicação utilizadas nos ambientes de ensino (físicos e virtuais), estão o mobile learning 

(m-learning); learning analytics, o blended-learning (b-learning), os MOOCS, bem como o 

conceito de nuvem aplicado à educação e o uso das mídias sociais como mais uma alternativa 

de interação nos processos educacionais. 

O capítulo IV foi dedicado ao lócus da pesquisa, apresentando um pouco da formação 

e história do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como a criação e consolidação da UEMS, 

apresentando as sete gestões que ocorreram nestes 22 anos de sua existência — se for contado 

o primeiro ano de funcionamento efetivo da IES, uma vez que o primeiro vestibular ocorreu 

em julho de 1994. 

No capítulo V são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados neste 

trabalho, como os aspectos importantes sobre a coleta quantitativa dos dados mediante 

aplicação do questionário, a análise dos dados e o método estatístico usado no cálculo dos 

resultados com o apoio do profissional com conhecimentos estatísticos. 

O capítulo VI é composto pelos resultados da pesquisa. Nele é apresentado o 

panorama das TICs na UEMS: como os professores enxergam e incorporam as TICs dentro e 

fora da sala de aula, como se dá o seu uso, quais as principais barreiras encontradas, de que 

maneira os gestores da UEMS dão suporte aos docentes quanto a essa temática no quesito 

estrutura física e capacitações, dentre outras abordagens. 

Sabe-se hoje, e não se pode negar, que as formas dialogais humanas são mediadas por 

diferentes ferramentas e processos da comunicação e, para entender esse processo que se 

descortina a cada dia, há que se entenderem as novas alternativas de comunicação que a rede e 

as ferramentas tecnológicas nos trazem, bem como tentar compreender as formas de utilizar 

as TICs e, consequentemente, as mídias já conhecidas e as que estão surgindo a cada 

momento. Requer-se, ainda, que o comportamento dos profissionais esteja permanentemente 

flexível para que possam incorporar essas inovações tecnológicas em suas atividades, 

principalmente quando elas permeiam o campo da educação. Vive-se hoje um momento de 

transição e instabilidade. Isso nos remete a um texto em que Guimarães Rosa (1963, p.52) 

afirma: “[...] o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente é no meio da 

travessia”. 

A ciência tem muito que ver com essas palavras. Acredita-se que hoje ela se disponha 

nessa travessia, diante da incorporação, no dia a dia, de inúmeras inovações tecnológicas que 

surgem numa velocidade vertiginosa e que colocam as pessoas em “cheque” a cada momento. 

Stephen Gould (2001, p.7) afirma que “a história da vida é uma série de situações estáveis, 

pontuadas em intervalos raros por eventos importantes que ocorrem com grande rapidez e 

ajudam a estabelecer a próxima era estável”. Castells (2001, p.59) defende a ideia de que a 

sociedade vive hoje um desses raros intervalos da história. Assim, o texto de Rosa (1963, 

p.24) nos remete ainda a outra reflexão:  

Mire e veja: o mais importante e bonito desse mundo é que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas — mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam e desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. 
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Da mesma forma que a ciência (regularmente e de maneira apropriada), a invenção de 

teorias evoca outra resposta por parte de alguns pesquisadores que veem sua área de 

competência infringida por novas teorias. Para esses estudiosos, uma nova teoria implica uma 

mudança nas regras que governavam a prática anterior da ciência normal. 

Assim, preocupado com o desenvolvimento científico, o pesquisador deve, por um 

lado, determinar quando e por quem cada fato, teoria ou lei científica contemporânea foram 

descobertos e inventados, e parece-nos que está cada vez mais difícil responder a algumas 

questões que se apresentam na atualidade. Entende-se que os cientistas são homens e 

mulheres que, com ou sem sucesso, empenham-se em contribuir. Falhar não é algo feio na 

ciência, o importante é tentar e fazer. 

Necessita-se, portanto, viver intensamente essa travessia, afinar e desafinar, e não ter 

medo de mudar a rota, se necessário for. O que vale é a contribuição que cada um de nós 

deixará com sua pesquisa, mesmo que essa investigação atenda apenas a uma pequena região 

ou a uma pequena população do nosso país. 
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Capítulo I — A INTERFACE ENTRE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

“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.”  

Paulo Freire 

Apesar de tênues as relações entre os diversos campos do saber, dedicamo-nos a 

apresentar, separados, o campo da comunicação e o campo da educação para, posteriormente, 

analisarmos o entrecruzamento entre as duas áreas. É nesse ponto de encontro que se localiza 

o objeto de estudo desta tese. 

1.1 O olhar da comunicação 

Vê-se que, em menos de um século, foram inventados e democratizados o telégrafo, o 

telefone, o rádio, a imprensa de grande público, o cinema, a televisão, os computadores, as 

redes e, por meio deles, as mídias digitais, transformando definitivamente, segundo 

Dominique Wolton (2003, p.10), as condições de troca e de relações, reduzindo as distâncias. 

A escrita, o som, a imagem e os dados estão hoje em toda parte e dão a volta ao 

mundo em segundos. Para Wolton (2003, p.12), “isto constitui uma ruptura considerável na 

história da humanidade, cujas consequências são impossíveis de se avaliar” e, eu concordo 

com essa premissa, pois a cada dia defrontamos com situações que nos deixam perplexos com 

relação às ocorrências sociais e culturais que as novas mídias favorecem, mediante o advento 

das novas tecnologias de comunicação e informação, da Internet e da World Wide Web – 

(WWW). 

Enquanto a crise global se aprofunda, o crescimento digital aumenta 

significativamente no Brasil e no mundo. Não é segredo para ninguém a mudança de 

paradigma que ocorreu no modo como o mundo consome as mídias hoje, sejam as 

tradicionais que favorecem um comportamento mais passivo, sejam as novas mídias, que 

permitem um posicionamento mais participativo e interativo. 

Essa é uma realidade que está exposta em livros como Cultura da convergência, de 

Henry Jenkins (2009, p.12), quando ele afirma que é necessário “compreender este mundo 

sob a ótica convergente, pela qual as velhas e as novas mídias parecem entrar em rota de 

colisão”, bem como na citação do filósofo Schopenhauer: “a tarefa não é tanto ver o que 

ninguém viu ainda, mas pensar o que ninguém pensou sobre algo que todos veem” (apud 

JENKINS, 2009, p.15). 

Para Muniz Sodré, se existe hoje um campo do conhecimento com uma posição 

reflexiva sobre a vida social com um objetivo muito claro, este é precisamente o da 

comunicação, com o qual esta pesquisadora comunga. Para esse autor, os estudos da 

comunicação estão comprimidos entre as grandes disciplinas de pensamento social e  

uma multiplicidade de práticas socioculturais ativas, que geralmente lançam 

uma sombra sobre o objeto. Contudo, está claro: a comunicação tem como 

objeto a vinculação entre o “eu” e o “outro”, seja considerando o ponto de 

vista individual, seja o coletivo. (SODRÉ, 2001, p.35) 
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“Comunicar não é só produzir e distribuir informação” (WOLTON, 2006, p.25), é 

também ser sensível às condições nas quais o receptor a recebe, aceita-a, recusa-a, remodela-

a, em função de suas escolhas filosóficas, políticas, culturais, econômicas e educacionais. 

Logo, “não há comunicação sem risco, o do encontro com o outro”. Também, segundo 

Wolton, não há comunicação sem a existência de indivíduos livres e iguais. Esse sociólogo 

francês nos alerta que o progresso tecnológico não significa, por si só, o avanço da 

comunicação humana e social.  

Conseguir comunicar é hoje um dos maiores problemas da nossa vida. A 

comunicação está no centro das relações pessoais, familiares, sociais, 

políticas e, cada vez mais, da globalização e o mais complicado não é nem a 

mensagem, nem a tecnologia, mas o receptor (WOLTON, 2006, p.102), [que 

no campo educacional é o aluno]. 

A comunicação está no centro de toda a experiência humana e social. Para Wolton 

(2006, p.99): 

Comunicar significa, de qualquer modo, ir além das mensagens e das 

técnicas, por mais sofisticadas e sedutoras que estas se apresentem. Significa 

recordar, modestamente, a dimensão humanista da comunicação e aceitar os 

riscos da incomunicação. Significa, também, criticar as ideologias que a 

veiculam e todos aqueles que, sem vergonha, a utilizam, ao mesmo tempo 

que a desvalorizam. A mídia é a condição da igualdade de democracia para o 

cidadão, o lugar da discussão dos interesses políticos e, ao mesmo tempo, o 

pulso da democracia. 

No livro É preciso salvar a comunicação, Wolton (2006, p.101) relata, ainda, como o 

“triunfo da comunicação nas sociedades modernas se transformou num fator para sua própria 

fragilização”. Enquanto a “comunicação funcional, apoiada na técnica e na economia cresceu 

rapidamente nas últimas cinco décadas, a comunicação normativa, responsável por criar os 

laços sociais e garantir um projeto comum para as sociedades democráticas, manteve-se 

atrofiada”. Para equilibrar as duas dimensões da comunicação e evitar que a incomunicação 

leve ao esfacelamento da democracia, o autor afirma que é preciso voltar-se para o “receptor 

da comunicação, buscando mais respeito e a coabitação entre as culturas do mundo 

globalizado”, tão marcado pela ideologia neoliberal. 

Considerando este mundo global, percebe-se que há esforços no âmbito internacional, 

por meio dos organismos internacionais, para melhoria do acesso às TICs. No entanto, sabe-se 

que há desigualdades sociais gritantes entre os diversos países, e a área de tecnologia faz parte 

desse problema, nem todos têm acesso a essas tecnologias de ponta; a inclusão digital e a 

alfabetização digital ainda se fazem necessárias, principalmente nos países mais periféricos e 

subdesenvolvidos. 

De acordo com a revista Exame1, os cinco países com mais investimentos na área 

tecnológica são: em 1º lugar, Israel investe cerca de quase 5% do seu PIB em pesquisa e 

desenvolvimento; em 2º lugar está a Finlândia com 3,6% do PIB; já no 3º lugar está a Coreia 

do Sul, com cerca de quase 4% do PIB; em 4º lugar, o Japão, com investimentos de 3,4% do 

PIB; e, por fim, em 5º lugar, a Suécia, que investe 3,4% do PIB em pesquisa e 

                                                 
1 Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/15-paises-que-mais-investem-em-pesquisa-e-o-

brasil-em-36o#6. Acesso em: 30 ago. 2014. 
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desenvolvimento na área de tecnologia. Em termos absolutos, segundo os números da Batelle 

(organização sem fins lucrativos que se dedica ao assunto), a classificação do Brasil fica em 

10º lugar entre os quinze países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento (com 

relação ao PIB), mas cai para 36º considerando a parcela da economia total, isso significa que 

se faz necessária maior gestão dos nossos governantes na solução desse quesito, apesar de 

sabermos que os problemas do Brasil são ainda enormes em outros segmentos, como a saúde, 

a educação e a infraestrutura em saneamento. 

Desde o surgimento de organismos internacionais, que modificaram o sistema global, 

houve significativos avanços nas áreas de tecnologia e comunicação. Essa nova dinâmica, que 

se intensifica no final do século XX, faz com que a sociedade global viva uma realidade muito 

complexa e com mais desafios em diversas áreas. 

A globalização é caracterizada como um fenômeno neoliberal, de âmbito econômico, 

político, cultural e tecnológico. Marcada pela ampla disseminação do acesso à Internet, que 

diminuiu as distâncias e afrouxou as fronteiras e modificou profundamente as relações sociais, 

acelerou o ritmo dos fluxos comerciais, aumentou a competitividade no cenário mundial — 

resultado da maior automação da produção e da sofisticação dos serviços ofertados —, como 

também alterou profundamente os processos comunicacionais e, em consequência, os 

educacionais. 

Sodré (2001), Oliveira (2008) e Martín-Barbero (apud OLIVEIRA, 2008, p.115) 

entendem comunicação como processo, como vinculação e como diálogo, e enxergam os 

meios de comunicação como facilitadores dessa relação. 

Muniz Sodré, ao tentar definir o campo acadêmico da comunicação, relembra que, 

diferentemente de outras disciplinas das ciências sociais que nascem de um saber filosófico:  

a Comunicação partiu tanto da Academia quanto do mercado e sempre teve 

maior peso prático (é um tipo de saber estreitamente ligado à produção de 

serviços) do que conceitual, segundo o qual, nesta conjuntura simplesmente 

inexiste consenso teórico quanto a seu objeto”. [Ele ainda chama atenção à 

ênfase tecnológica que tem sido dada aos estudos comunicacionais e 

destaca]: Vale lembrar a advertência de Durkheim: toda ciência que trata do 

futuro não tem objeto. (SODRÉ, 2001, p.222). 

Ao citar Dominique Wolton, Barros Oliveira tece uma argumentação em que destaca 

que o objeto da comunicação não deveria ser escolhido entre meios e mediações ou entre uma 

coisa (experiência antropológica) e outra (conjunto de técnicas que representa atualmente uma 

necessidade social), mas que deve ser a junção dessas dimensões, que devem estar articuladas 

e eu concordo com essa premissa. 

Intuitivamente, comunicar consiste em um intercâmbio com o outro. Por 

outro lado, ele [Wolton] lembra também que a comunicação é “o conjunto de 

técnicas que, no período de um século, rompeu as condições tradicionais da 

comunicação direta, para substituí-la pelo reinado da comunicação à 

distância”. E, por fim, que “a comunicação se converteu em uma 

necessidade social funcional para economias interdependentes” (WOLTON, 

1997, p.14-16). Por certo, essas três dimensões da comunicação encontram-

se articuladas entre si e são interdependentes. A comunicação não é isso ou 

aquilo, mas isso e aquilo. Ela é, ao mesmo tempo, uma “experiência 

antropológica”, um “conjunto de técnicas” e uma “necessidade social”. 

(OLIVEIRA, 2008, p.8) 
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Braga e Calazans (2001, p.24-28) pontuam três tipos de comunicação: a interação face 

a face, também chamada de simétrica, em que há essencialmente dois recursos, a fala e a 

escrita; a interação mediada do tipo dialógico, em que há sucessividade de fala ou escrita, 

contudo não imediatas (p. ex., mensagens eletrônicas — e-mails); e a interação diferida e/ou 

difusa, que envolve, além da interação entre os homens, o uso de produtos e meios de 

comunicação. 

Ao se dotar de mediações tecnológicas para desenvolver as interações 

sociais, a sociedade não apenas acrescenta instrumentos que aceleram e 

diversificam sua comunicação, mas acaba por modificar seus próprios 

processos. É o que leva a caracterização das estruturas do século XX por 

expressões como “sociedade da informação”, “sociedade da comunicação”, 

“sociedade mediática”, “idade mídia”. (BRAGA; CALAZANS, 2001, p.30) 

Barros (2010, p.9) destaca que “estudar comunicação implica em trabalhar com as 

contradições da sociedade moderna, mediadas pelos fenômenos midiáticos”, indicando a 

importância de se articularem meios e mediações nos estudos da comunicação. 

O advento da tecnologia e acessibilidade a várias formas de comunicar faz com que a 

comunicação seja considerada atividade de domínio geral. Identifica-se facilmente a mistura 

da comunicação como atividade prática, sendo confundida com a comunicação como 

atividade científica, o que ficará mais claro adiante na pesquisa de quantitativa realizada com 

professores do ensino superior numa região fora do eixo Sul-Sudeste: o Centro-Oeste. 

Ao se comunicar, o homem aprende. E essa natureza de aprendizado está presente nas 

observações que uma pessoa faz do meio em que vive, pela interação, pela reflexão e pelo 

experimento. Já o campo acadêmico da comunicação, segundo Maria Immacolata Vassalo de 

Lopes (2001, p.48), trata de “um conjunto de instituições de nível superior destinado ao 

estudo e ao ensino da comunicação e onde se produzem a teoria, a pesquisa e a formação 

universitária das profissões de comunicação”. Na academia, o estudo das teorias da 

comunicação é marcado pela mescla de temas da filosofia, sociologia, psicologia, história, 

economia e de diversas outras áreas do pensamento científico. 

A comunicação também é inerente a qualquer estudo, seja ele relativo às áreas de 

humanidades, biológicas ou de exatas. No entanto, o estudo sobre a própria teoria da 

comunicação é recente, tendo sido iniciado em um período em que novas tecnologias 

promoveram a difusão de mensagens entre um público vasto e em tempo real: ele data do 

surgimento da radiodifusão na Europa no período entre guerras (1918 a 1939) (GITLIN, 2013, 

p. 226-228). 

Segundo Gitlin, as teorias da comunicação seguem critérios combinados, tais como: 

 contextos social, histórico e econômico, em que certo modelo teórico surgiu e se 

difundiu; 

 tipo de teoria social do momento histórico; 

 modelo de processo de comunicação que cada teoria da mídia apresenta. 

A análise das relações entre esses três fatores permite articular as conexões 

entre as diversas teorias da mídia e determinar qual foi (e por quê) o 

paradigma dominante em períodos diversos na comunication research. Além 

disso, ela permite compreender quais os problemas das comunicações de 

massa foram sistematicamente tratados como relevantes e centrais, e quais 
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foram frequentemente relegados a segundo plano. (GITLIN, 2013, p.226-

228) 

Apontam-se aqui as teorias de comunicação para, posteriormente, fazermos um 

paralelo com a evolução dos momentos educacionais e confirmar como sempre houve 

similaridade e complementaridade nesses processos. As teorias de comunicação dedicam-se a 

compreender principalmente a sociedade e os efeitos produzidos pelas mensagens propagadas 

pelos meios de comunicação de massa, informação que, a nosso ver, faz-se também relevante 

na formação de educadores. Por esse motivo, apresentam-se brevemente as teorias de 

comunicação para entender o processo pelo qual atravessamos, o momento atual que 

vivenciamos quanto ao tema comunicação-educação, para que possamos esclarecer ao final a 

importância do diálogo de essas duas áreas de saber serem consideradas extremamente 

relevantes nos processos educacionais formais. 

Para tentar estabelecer uma relação entre comunicação e educação, resgatamos as 

diferentes concepções sobre modelos comunicacionais, entrecruzando-as com modos de 

praticar e pensar educação e pensar a recepção dos sujeitos diante das novas tecnologias e 

suas linguagens. 

Para entendimento das teorias da comunicação, debruçamo-nos sobre os elementos e 

os meios que configuram o processo comunicativo como um todo. O ato de comunicação 

significa a propagação de uma mensagem, mas também implica a existência de um emissor, 

um receptor e um meio pelo qual o emissor transmitirá sua mensagem, sendo que a relação 

entre esses atores mudará conforme novos meios forem sendo criados (MARTÍN-BARBERO, 

1995, p.39). 

A identificação do emissor e receptor e a relação que esses atores possuem a partir da 

interação com o meio (mídia) é prerrogativa básica para o estudo das teorias de comunicação. 

Na lógica das teorias de comunicação de massa, era impossível reconhecer o rosto de quem 

recebia a mensagem difundida, pois não havia “o receptor”, mas, sim, uma “massa” receptora 

das mensagens. Nesse contexto, surge a teoria hipodérmica na análise das Comunicações. 

Também conhecida como teoria da bala mágica, ela apregoava que toda mensagem 

emitida, tal como uma bala de revólver — ou uma agulha hipodérmica —, entrava sem 

resistência no receptor. Os espectadores eram notados como recipientes vazios, nos quais 

apenas se depositava conhecimento. “O receptor era ‘tábua-rasa’, assim como o aluno foi um 

dia considerado uma ‘tábua rasa” (MARTÍN-BARBERO, 1995, p.41). 

Após a percepção da superficialidade da teoria hipodérmica, Harold Lasswell 

apresenta em sua tese de doutoramento um método para avaliar os processos comunicacionais 

por meio das seguintes questões: Quem? Diz o quê? Por qual canal? Com que efeito? Para 

quem? (WOLF, 2005, p.57). 

Assim a comunicação de massa passa de uma bala que atinge (ou vitimiza) o indefeso 

espectador a um processo mais atento às intenções do emissor e às etapas pelas quais a 

mensagem passa até chegar ao receptor. Configura-se, então, o paradigma lasswelliano (ou 

método de Lasswell) na análise dos discursos midiáticos. Apesar das inovações no 

entendimento do processo comunicativo, esse modelo repete um dos erros da teoria da agulha 

hipodérmica ao concentrar a iniciativa única e exclusivamente no agente comunicador, com 

os efeitos debruçando-se somente sobre o público (WOLF, 2005, p.59). 

Nesse método, apesar de não haver mudanças no processo comunicativo e no fluxo 

que a mensagem percorre, há uma preocupação maior com o receptor, pois, pela primeira vez 

se questiona o perfil e o comportamento do público que recebe as mensagens, ou seja, o 

processo se mantém inalterado, mas, no entanto, os atores passam a receber um entendimento 

mais aprofundado. Assim também acontece nos ambientes educativos: o processo educacional 

permanece o mesmo, mas há uma vontade de se perceber mais o aluno. 
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Após a Segunda Guerra, a teoria funcionalista das comunicações de massa muda o 

foco da análise dos fenômenos: de perfis psicológicos a contextos de interações, ela passa a 

analisar a relação dos meios de comunicação com a sociedade. “A nova teoria, então, estuda a 

função social dos mass media. O indivíduo também passa a ser olhado sob outro espectro, 

considerando-se sua ação social, seus valores e seus modelos sociais” (WOLF, 1999, p.23). 

A teoria funcionalista dos mass media constitui essencialmente uma 

abordagem global aos meios de comunicação de massa no seu conjunto; é 

certo que as suas articulações internas estabelecem a distinção entre gêneros 

e meios específicos, mas acentua-se, significativamente, a explicitação das 

funções exercidas pelo sistema das comunicações de massa. É este o aspecto 

em que mais se distancia das teorias precedentes: a questão de fundo já não 

são os efeitos mas as funções exercidas pela comunicação de massa na 

sociedade. (WOLF, 1999, p.25) 

A Escola de Frankfurt desponta como vanguardista de uma nova forma de estudar a 

comunicação pela chamada teoria crítica. Para ela, os “dados de fato” observados pelas outras 

teorias são, na verdade, produtos de situações histórico-sociais específicas (WOLF, 1999, 

p.103), ou seja, nenhum dado, nenhum fato, nenhum indivíduo e nenhuma ação serão 

analisados isoladamente, sem avaliação das relações sociais nas quais estão inseridas. Para a 

teoria crítica, os dados de determinada situação social são produtos de fatores histórico-

sociais: os fatos que os sentidos nos transmitem são socialmente pré-formados de modo 

duplo: mediante o caráter histórico do objeto percebido e o caráter histórico do órgão 

perceptivo. Ambos não são meramente naturais, mas formados por meio da atividade humana 

(HORKHEIMER, 1937, p.55). 

“Indústria cultural” é o termo criado por essa nova teoria para classificar a produção 

artística que atende a determinadas fórmulas para tornar suas obras — produtos, na verdade 

— lucrativas. Com a possibilidade da reprodução técnica das obras — películas 

cinematográficas, músicas e instrumentos, telas e pinturas —, percebe-se uma diminuição da 

qualidade do produto, reduzindo-o a uma questão mais estética e vendável. Assim, a arte 

caminha no sentido oposto a que deveria seguir: no lugar da reflexão e crítica, dá-se lugar ao 

entretenimento raso. No entanto, pondera-se aqui que, apesar da reprodução técnica, há a 

ampliação do acesso a bens culturais que antes estavam confinados a apenas uma classe 

privilegiada; tal acessibilidade, no meu entender, tem a sua validade na medida em que faz 

com que os bens culturais estejam ao alcance de classes menos favorecidas. 

Para a Escola de Frankfurt, o controle social da comunicação pretendido e alcançado 

pela indústria cultural é uma forma de domínio daqueles que detêm os meios de produção na 

sociedade, que propagam suas mensagens de maneira indireta, dizem uma coisa fingindo ser 

outra, fingem ser frívolas e, no entanto, ao se colocarem além do conhecimento do público, 

reforçam seu estado de dependência, enquanto o espectador, ao ser exposto a mensagens e 

produtos da indústria, é colocado na condição de assimilar a ordem sem saber (WOLF, 2005, 

p.101). 

Posteriormente, surge na França, associada ao nome de Edgard Morin, a teoria 

culturológica, pautada no estudo da “cultura de massa” e nas relações dos indivíduos com ela. 

A cultura de massa não é a única existente no período, no entanto, é hegemônica e, por isso, 

acaba reduzindo o espaço de atuação das outras. Morin, ao elaborar um estudo sobre a 

sociologia da cultura contemporânea, debruça-se sobre a cultura de massa, seus elementos 

fundamentais e a relação que nela se constrói entre o consumidor e o objeto consumido. A 

novidade dessa teoria é que Morin não se preocupa em estudar os meios de comunicação ou 

os efeitos desejados aos receptores, mas, sim, a nova forma de cultura da sociedade 
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contemporânea. Para o autor, a cultura de massa forma um sistema cultural, ou seja, um 

conjunto de símbolos, valores, mitos e imagens que são propagados pelos meios de 

comunicação para a criação de um imaginário coletivo, que, por sua vez, o encara como 

correto e desejado, como uma cultura homogênea (MATTELART; MATTELART, 2009, 

p.91). 

A partir das mudanças na economia mundial e do alargamento da classe média, a 

teoria culturológica se propõe estudar o perfil e o comportamento desse novo público 

consumidor da cultura de massa. Muitos autores postulam que os meios de comunicação de 

massa e as mensagens que os donos dos meios propagam criam uma massa receptora cada vez 

mais homogênea e sem criticidade. Por outro lado, os estudos do filósofo italiano Gianni 

Vattimo revelam outro olhar sobre essa questão: 

O que de fato aconteceu, não obstante todos os esforços dos monopólios e 

das grandes centrais capitalistas, foi que o rádio, a televisão e os jornais se 

tornaram elementos de uma explosão e multiplicação generalizada de 

Weltanschauugen, de visões de mundo. Essa multiplicação vertiginosa da 

comunicação, essa tomada de palavra por parte de um número crescente de 

subculturas, é o efeito mais evidente dos mass media e é também o fato que 

— interligado com o fim ou, pelo menos, com a transformação radical do 

imperialismo europeu — determina a passagem de nossa sociedade para a 

pós-modernidade. (VATTIMO, 1992, p.88) 

Vattimo argumenta que a condição pós-moderna está ligada ao desenvolvimento dos 

meios de comunicação e da difusão dos sistemas de comunicação. Ele contesta a crença de 

que esse desenvolvimento vai produzir um autoconsciente da sociedade mais esclarecida. Na 

realidade ela conduz a uma diversidade de pontos de vista que tornam as sociedades mais 

complexas. 

O autor sugere que a estética oferece uma visão vital para a condição pós-moderna e 

argumenta que a função da arte não é reforçar verdades eternas a respeito da condição 

humana, mas fornecer uma experiência de deslocamento. A multiplicação de perspectivas 

sobre o mundo nos desorienta e remove as certezas que ganhamos com a nossa cultura local. 

Ainda, argumenta ele que aprendemos a arte de viver em um mundo caracterizado pela 

ambiguidade (VATTIMO, 1992, p.109). 

Portanto, é na contemporaneidade que esse paradigma clássico se romperá como 

reflexo da introdução das novas tecnologias nos meios de comunicação e, posteriormente, na 

educação de forma mais gradativa. Podemos notar que até esse momento, por mais que as 

teorias tenham evoluído para um pensamento de que o público receptor não é mais uma massa 

manipulável e totalmente homogênea, a dinâmica comunicacional ainda é percebida de forma 

linear, ou seja, o público pode até influenciar a maneira de como os emissores emitirão suas 

mensagens, mas não há a ideia de rede no pensamento. Foi em meados da década de 1970 que 

a cibernética e a concepção de rede passaram a fazer parte da nossa sociedade de forma mais 

efetiva (WOLF, 2005, p.157). 

Os estudos e as implementações da rede mundial de computadores — a Internet, 

tecnologia que muda radicalmente a história das relações e processos comunicativos —, bem 

como das relações e metodologias no sistema educacional formal e informal, são iniciados 

entre as décadas de 1970 e 1980. 

Os avanços dessa nova tecnologia cresceram de maneira rápida e exponencial a partir 

da década de 1990, quando mais famílias puderam adquirir computadores pessoais e 

participar cada vez mais ativamente de uma nova rede mundial de comunicação. Assim, a 

Internet reconfigurou não só as relações interpessoais como também a nossa sociedade. Com 



30 

a aproximação virtual dos indivíduos, independentemente da região onde estão, o que se 

vivenciou foi uma sociedade em rede que criou um espaço de comunicação e, em 

consequência, de educação. 

Um dos principais meios promotores da globalização em termos de 

comunicação e tecnologia da informação — TI é a Internet. Toledo (2011) 

afirma que a Internet é um fenômeno maior do que simplesmente o aspecto 

tecnológico possa responder, modificando comportamentos, alterando 

maneiras de execução das tarefas, inclusive pessoais nos lares, bem como 

proporcionando uma nova organização prática do ser humano. Esta rede 

eletrônica tem tornado as relações sociais tão rápidas que deu surgimento a 

uma revolução de reorganização da informática induzindo o aparecimento de 

uma nova organização prática da vida humana. (NERY et al., 2013 apud 

Toledo 2011) 

Os antigos meios de comunicação, como rádio, televisão e cinema, não foram extintos, 

mas com a Internet passamos a não depender de um meio intermediador de mensagens. Hoje, 

na realidade, qualquer um que tenha acesso (e este ainda não é para todos) pode produzir 

conteúdo/mensagens e selecionar, com certa liberdade, aquilo que quer ou não ver/ouvir. Isso 

significa que não temos um meio único de acesso à informação. Essas são algumas 

transformações que a Internet provocou na sociedade e que, consequentemente, propiciaram 

um novo diálogo da comunicação com a educação. 

As fórmulas da sociedade de massa, baseadas na distinção identitárias entre 

emissor e receptor, entre empresa e consumidor, entre instituições e 

cidadãos, entre público e privado, não conseguem mais explicar a 

complexidade das interações sociais nem as formas do habitar 

metageográficas contemporâneas. (DI FELICE, 2008, p.24) 

Assim, percebemos que, em relação ao processo comunicativo, com as TICs, 

incluindo as digitais, a homogeneidade dos receptores de mensagens, ou a clara distinção de 

quem eram os emissores, quase se extingue, e as teorias existentes até então não se aplicam 

mais ao nosso contexto atual. O mesmo pode-se dizer em relação ao fluxo em que a 

informação é submetida entre emissores e receptores: “meios e receptores se confundem e se 

trocam até estabelecer outras formas e outras dinâmicas de interação, impossíveis de serem 

representadas segundo os modelos dos paradigmas comunicativos tradicionais” (DI FELICE, 

2008, p.23). 

Nesse novo paradigma em que a tecnologia cria meios com os quais as pessoas passam 

a interagir e modificar suas formas de se comunicar, o fluxo a que a mensagem é submetida 

até chegar ao receptor pela primeira vez muda radicalmente. O fluxo clássico — o de direção 

única — perde força e passa a ser um fluxo aberto. Isso significa que os atores do processo, 

emissor e receptor, uma vez que não são mais imutáveis, rompem o fluxo da mensagem de 

um para o outro. O receptor, ao decodificar a mensagem, pode recodificá-la e transmiti-la para 

sua rede que, por sua vez, a decodificará novamente, fazendo a mensagem percorrer diversos 

caminhos, sendo moldada várias vezes em um formato não linear. 

O emissor não emite mais mensagens, mas constrói um sistema com rotas de 

navegação e conexões. A mensagem passa a ser um programa interativo que 

se define pela maneira como é consultado, de modo que a mensagem se 
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modifica na medida em que atende às solicitações daquele que manipula o 

programa. Essas manipulações se processam por meio de uma tela interativa 

ou interface que são lugar e meio para o diálogo. (SANTAELLA, 2004, 

p.163) 

Dominique Wolton (1997, p.49) se pergunta: “por que a comunicação tem tanto 

sucesso hoje?” E o autor responde: 

Porque as técnicas liberam o homem das condicionantes ancestrais do tempo 

e do espaço, além de lhe permitirem enxergar, falar, interagir de um lado a 

outro do mundo todos os dias, permanentemente. Mas, sobretudo, porque 

essas técnicas amplificam a comunicação, necessidade antropológica 

fundamental, símbolo maior da modernidade. (WOLTON, 1997, p.49) 

Ora, se antes só alguns grupos podiam publicar suas ideias e opiniões em um restrito 

número de jornais e revistas e veiculá-las em determinados canais de televisão e estações de 

rádio, hoje qualquer pessoa pode criar sua página e abastecê-la com os conteúdos que lhe 

aprouverem. Muito além da plástica “sedução” causada pela tecnologia, tal advento possibilita 

ampliar a capacidade comunicativa dos indivíduos desde que tenham acesso a ela, questão a 

ser mais bem explorada em outro estudo, a da exclusão digital. 

É a partir daí que temos de começar, para compreender a imensa paixão que 

envolve a comunicação. Ela não teria tamanho sucesso se não fosse 

diretamente associada à modernidade. Mas o que é a modernidade? Sem 

dúvida, um dos valores mais fortes da época contemporânea, que privilegia a 

liberdade, o indivíduo, o direito à expressão e o interesse por técnicas que 

simplificam a vida: todos esses elementos estão presentes na comunicação. 

O que chamamos de modernidade é o resultado do lento processo iniciado 

no século XVII e caracterizado pela abertura progressiva das fronteiras, de 

todas as fronteiras, começando pelas mentais e culturais, abertura que será 

condição do surgimento do conceito de indivíduo, da economia de mercado 

e, finalmente, no século XVIII, dos princípios da democracia. E a 

comunicação que construiu esse movimento. (WOLTON, 2003, p.49) 

[Comunicação é] partilha de crenças, códigos, informações e sentimentos. 

Ela pode criar empatia entre os indivíduos e promover o desenvolvimento 

social pleno. O ato de se comunicar aproxima-se do outro e a partilha está na 

origem de um princípio de organização de relações sociais menos 

hierárquicas. (WOLTON, 2003, p.59) 

As tecnologias de comunicação apresentam dilemas à sociedade. Por um lado, 

promovem o empoderamento do usuário ao dar-lhe voz. Por outro, reforçam as desigualdades 

sociais ao excluir os que não possuem acesso a elas. Hoje não há sentido em aprofundar os 

estudos sobre as teorias da comunicação sem levar em consideração as teorias da sociedade 

— as relações sociais, políticas e econômicas que a circundam. 

É inegável que a comunicação seja uma das formas primordiais de interação entre os 

homens e, portanto, entre alunos e professores. O inverso é premissa básica, pois é na 



32 

interação social que ocorre a comunicação e, consequentemente, os processos educacionais. 

Entende-se por comunicação não a transmissão de informações por um meio, mas a troca, a 

interação entre os participantes do processo a partir de um movimento duplo em que haja 

codificação da mensagem pelo emissor e a decodificação dela pelo receptor, possibilitando 

uma transformação qualitativa seja na sociedade, seja no cidadão (aluno).  

Para uma informação tornar-se comunicação é preciso que ocorra em mim, 

enquanto participante de um processo comunicacional, uma transformação 

qualitativa radical: eu preciso liberar meu sistema, acolher, me abrir àquilo 

ou àquele que está me dizendo algo. (BRAGA; CALAZANS, 2001, p.176) 

A mediação pode ser entendida como o novo campo de estudo das teorias da 

comunicação, termo esse muito defendido por Jesús Martín-Barbero, que a admite como um  

lugar de onde é possível compreender a interação entre o espaço da produção 

e o da recepção: o que [a mídia] produz não responde unicamente a 

requerimentos do sistema industrial e a estratagemas comerciais, mas 

também a exigências que vêm da trama cultural e dos modos de ver. 

(MARTÍN-BARBERO, 1995, p.20) 

Ela abrange também a interação entre emissores e receptores, um fluxo de 

informações circular em que um alimenta o outro de seus desejos e exigências, um processo 

que pode, sim, alimentar o fluxo de mensagens em rede. 

Nessa perspectiva, não basta estudar os meios. Deve-se estudar também a rede de 

significados, valores, cultura, política e desejos que envolvem emissores e receptores, e a 

dinâmica entre eles de produção mútua de conteúdo, na qual pode haver ou não engajamento 

no processo, premissa fundamental em um processo educacional de formação de professores 

que atuarão com as novas gerações. 

Nesse momento, a necessidade de despertar interesse do receptor torna-se ponto 

central para os estudos de mediação, pois em um mundo marcado pelo intenso fluxo e 

quantidade de informações, a falta de interesse tende a provocar o afastamento. No caso da 

educação, por exemplo, o aluno é visto como um receptor inserido em um ambiente de 

mediação, no qual o professor deve buscar meios de direcionar o aprendizado a partir do 

estabelecimento de conexões entre o conteúdo a ser ensinado e a vida cotidiana do aluno, o 

que tende, assim, a gerar engajamento. Partindo do pressuposto de que as novas tecnologias 

da comunicação estão sendo inseridas cada vez mais na vida cotidiana, a sua incorporação na 

educação é uma maneira de conectar o ensino aos desejos, às aspirações e aos símbolos dos 

alunos, ampliando as possibilidades de aprendizagem. 

Com as tecnologias, as linguagens também foram alteradas. Inicialmente, a 

comunicação passou de oral para escrita, que, por sua vez, voltou a ser oral, mediada pelo 

rádio, e, depois, audiovisual, pela televisão e cinema. Assim, cada linguagem proporciona 

diferentes formas de construção de significados dependentes do repertório de cada indivíduo e 

da época vigente. Já o que a argumentação oral produz é diferente daquilo que as imagens 

produzem. A primeira estrutura o discurso e seus significados a partir da reflexão sobre 

determinado conteúdo; já as imagens promovem efeitos mais ligados ao imaginário das 

pessoas, um desejo de pertencimento ou não sobre aquilo que se vê. Na era digital, há então 

uma convergência das mídias e linguagens. A digitalização permite o processamento de 

informações (áudio, imagem, texto, software) com uma única linguagem universal, com uma 
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espécie de esperanto do maquinário da comunicação (ROSNAY, 1997 apud SCHLOBINSKI, 

2012, p.142). 

Estamos atualmente assistindo ao desenvolvimento de elementos e 

combinações semióticas novas e distintivas que começam a ser os sistemas 

linguísticos do futuro e que se diferenciam dos anteriores a partir da lógica 

de suas articulações. Assim, vários pesquisadores fizeram notar que a lógica 

gramatical que permite articular tanto a linguagem escrita quanto a oral, e 

que de alguma maneira também se encontra na linguagem visual (ainda que 

essa já se diferencie precisamente por compartilhar também a lógica da 

imagem), desaparece para dar lugar a uma lógica videotecnológica, na qual a 

racionalidade deixa espaço a uma caprichosa justaposição de signos de 

diversos tipos e procedências (visuais, auditivos etc.) com a finalidade de 

espetáculo. (GOMES, 2008, p.58) 

Na atualidade, no processo de construção da comunicação entre emissor e receptor, as 

informações, ideias, sentimentos são transmitidos, transformados e (re)elaborados, sendo a 

codificação influenciada pelas próprias condições e diversas fontes de decodificação e da 

história de cada um. 

Contemporaneamente, não é mais reservado ao receptor o lugar da passividade. 

Considera-se que existe uma pluralidade: os meios de comunicação não existem isolados nem 

as pessoas se expõem a eles isoladamente; eles compõem uma prática conjugada: a intermídia 

está na esfera da produção tanto quanto na do consumo (SOUSA, 1995, p.57). Assim, a 

própria comunicação social é processo e tanto ela quanto os veículos dos quais se serve 

participam da construção da subjetividade, fato relevante quando se pensa nos processos 

educacionais. 

Frequentemente, ainda, ao analisarmos TV e outras mídias eletrônicas, prevalece a 

redução, a tecnologia-máquina-ferramenta-veículo, ou seja, ela é encarada como “entidade”, 

como expressão viva do emissor-invasor. Deveríamos trabalhar com novas categorias de 

análise, com a noção de cotidiano, da interação comunicação-cultura. Procurar perceber novos 

modos de compreender o lugar do receptor-sujeito em comunicação. Como coloca Martín-

Barbero (1995, p.153), o emissor e o receptor não se situam somente com relação a um canal, 

a um meio, mas também em relação às necessidades e aos problemas de suas próprias 

vivências e histórias. 

Segundo Barbosa da Silva (1997, p.6), a comunicação passa a ser vista como um 

processo que é produzido entre sujeitos ativos, culturais, históricos, que possuem 

experiências, crenças, sentimentos, conceitos, ideias, práticas, que são captadas e reelaboradas 

nesse processo.  

Não se trata de um simples processo de ‘ida e volta’, mas de um processo 

dialético de elaborações cognitivas, emotivas, onde nem todas as nuances 

estão previstas a priori nem tão pouco são rigorosamente controláveis. 

(BARBOSA DA SILVA, 1997, p.7) [afirmação que deve ser considerada 

nos ambientes educativos formais.]  

A dialogicidade é um dos eixos principais e fundantes de toda a teoria freiriana, o 

diálogo, nascido na prática da liberdade, enraizado na existência, comprometido com a vida, 

que se historiciza no seu contexto. A dialogicidade é a essência da educação como prática da 

liberdade, como também da comunicação.  
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O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, não se 

esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o 

diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não querem; 

entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham 

negados deste direito. (FREIRE, 2007, p.91). 

Daí concluirmos que o diálogo é uma exigência existencial, é encontro respeitoso 

entre aqueles que acreditam que o mundo pode ser transformado. Uma educação pautada na 

dialogicidade se dá numa relação horizontal, de muita confiança e que, normalmente, não 

ocorre ainda de maneira efetiva nas escolas brasileiras que oferecem a educação formal. O 

diálogo é sempre gerador de esperança para a humanidade e a Educomunicação realiza 

estudos e pesquisas nessa linha, buscando alternativas para aprofundar o que Paulo Freire 

iniciou no Brasil. 

Na escola de ensino formal, a opção pelo conteúdo programático deve dar-se no 

diálogo que se insere em todos os segmentos sociais. Devemos estar atentos para essa ação 

mediatizada entre todos os segmentos e temos de ter consciência das mudanças que as TICs 

trazem com as novas mídias, pois essas alteram os processos comunicacionais e, 

consequentemente, os educacionais. 

O contexto sociopolítico e econômico-cultural do educando deve ser bem considerado 

ao se pensarem os conteúdos programáticos. Sendo assim, numa relação horizontal, a 

educação terá mais sentido no que tange à eficácia, pois prolongará o projeto de cada um de 

nós. 

É desse diálogo que devem nascer os temas geradores, componentes do conteúdo 

programático. Portanto, o diálogo é uma atividade pedagógica por excelência, mas que já 

começa mesmo antes da ação pedagógica propriamente dita, pois é na investigação temática e 

na busca dos conteúdos programáticos que a ação dialógica se faz presente e os processos 

comunicacionais se dão de muitas maneiras, afinal a relação homem-mulher-mundo são 

indissociáveis. 

Freire é autor da mais respeitada teoria comunicacional desenvolvida por pensadores 

latino-americanos. Para ele, a comunicação é o diálogo que pronuncia o mundo e, dentro 

dessa perspectiva, a educação é um ato comunicativo. 

Mikhail Bakhtin já vê o diálogo como algo que se realiza com palavras, as quais 

apresentam algumas determinações, como o fato de ter procedência e de ser dirigida para 

alguém: Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que 

se dirige a alguém. Ela constitui justamente o produto da interação entre locutor e ouvinte. 

Toda palavra serve de expressão de um em relação ao outro. Por meio da palavra, defino-me 

em relação ao outro, isto é, em última análise, à coletividade (BAKHTIN, 1999, p.113). 

A palavra é função do interlocutor e, uma vez que é proferida para comunicar algo a 

alguém, tem caráter social. Para o autor, a palavra é dispositivo da comunicação verbal, pois é 

a “realidade fundamental da língua” (BAKHTIN, 1999, p.123). 

Assim, o diálogo é uma categoria ampla que inclui em seu raio de ação, além da 

comunicação interpessoal, todas as formas de comunicação, além da interação face a face. 

No meu entender, na atualidade não se pode falar em educação sem considerar a 

comunicação, como não existe comunicação sem educação, ambas as áreas de saber se 

interligam e entrecruzam nos momentos da vida socioeconômica e político-cultural do 

cidadão. A meu ver, podemos considerar que comunicação é educação e vice-versa. 

A educação dialógica, também denominada problematizadora, libertadora ou ainda 

transformadora —, que atribui papel ativo ao aluno e a relação educador-educandos, é 

mediatizada pelo objeto do conhecimento. O diálogo deve ser estabelecido sem hierarquia, 

com o permanente intercâmbio entre o papel de educador e o de educando. A apreensão 
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significativa da realidade passa a ser o critério de estruturação do conteúdo a ser discutido e o 

conhecimento é construído pelo coletivo educador-educandos. O diálogo é entendido nessa 

concepção como “problematização do próprio conhecimento e sua indiscutível relação com a 

realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-

la, transformá-la” (FREIRE, 1979, p.52). O conhecimento não é transmissão de algo pronto e 

acabado, mas é uma construção a partir da intervenção na realidade (FREIRE, 1979, p.27). 

Entende-se que reflexões sobre o campo da comunicação social, conforme expostos 

anteriormente, devem ser levadas em consideração pelos gestores educacionais em seus 

diversos fazeres dentro da academia, principalmente, ao considerarem que, nos processos de 

ensino e aprendizagem, o receptor (aluno) na educação formal é o foco principal, a razão da 

existência da universidade, que tem por objetivo a formação crítica e cidadã do seu alunado, 

para que esse possa viver com dignidade e colaborar na transformação e reconstrução da 

sociedade vigente, buscar uma vida social mais solidária e democrática.  

1.2 Um olhar sobre a educação e a importância dos processos de ensino e 

aprendizagem 

Entendemos a educação como um processo comunicativo, como sabiamente nos 

ensinou Paulo Freire. 

Também entendemos que o contexto tecnológico atual tem potencial para provocar 

mudanças profundas no fazer docente, levando esses profissionais a repensar sua prática em 

face das novas gerações que chegam às Instituições de Ensino Superior (IES) muito mais 

afeitas às novas tecnologias, sendo que essas propiciam processos comunicacionais 

diferenciados, oferecendo inclusive oportunidades para desenvolver competências diversas na 

formação do estudante. 

Busca-se nesta investigação entender a relação entre comunicação e educação e como 

a mudança que os novos aparatos tecnológicos e suas diferentes linguagens impactam no 

cotidiano das atividades docentes no dia a dia da universidade, uma vez que essa é 

responsável por preparar as pessoas para a vida em geral e, especialmente, para a vida 

profissional. Se, na atualidade, a sociedade está tão marcada pela comunicação, a escola não 

pode ficar omissa a essa realidade. 

Após os apontamentos sobre a área da comunicação, passamos a verificar os diferentes 

pressupostos existentes quanto ao processo de ensino e aprendizagem, como a forma de 

selecionar e trabalhar com os conteúdos; as maneiras de entender a avaliação, entre outros, na 

área educacional. Esses diferentes pressupostos relacionam-se a determinadas visões de 

homem e de mundo. Dentre muitos estudos realizados na área educacional, vamos considerar 

as tendências pedagógicas apontadas por Libâneo (1985, p.22-30), pelo fato de ele ter feito 

um levantamento das tendências baseado na prática dos professores nas escolas em geral. 

O critério que Libâneo utilizou para estabelecer a classificação foi a posição que cada 

tendência pedagógica adota em relação às finalidades sociais da escola. Segundo o autor, as 

correntes da Pedagogia podem ser divididas em dois grandes grupos: as liberais e as 

progressistas. Dentro da corrente da Pedagogia Liberal, existem a escola conservadora, a 

renovada progressista (ou escola nova) e a renovada não diretiva. O conjunto da Pedagogia 

Progressista seria formado pela escola libertadora, libertária e pela pedagogia crítico-social 

dos conteúdos. 

Não se tem por objetivo neste trabalho discutir profundamente cada uma das escolas 

de pensamento. Busca-se apenas fazer um paralelo entre as duas áreas de conhecimento — 

comunicação e educação — que se entrelaçam cada vez mais e, portanto, devem afinar o 

diálogo entre si. Na história das pesquisas na área da comunicação — formuladas ao longo do 
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século XX e que Wolf chama de teorias comunicativas —, é apontada a existência de três 

modelos comunicacionais: (i) modelo comunicativo informacional, (ii) modelo comunicativo 

semiótico-informacional e (iii) modelo semiótico-textual. Procuraremos destacar os aspectos 

mais relevantes em relação a cada escola educacional apresentada por Libâneo, cruzando-os 

com aspectos dos modelos comunicacionais citados por Wolf. 

Ressalta-se que as duas grandes correntes educacionais e suas escolas de pensamento 

se interpenetram num movimento dialético no qual ocorrem justaposições e rupturas. 

Considerar as escolas e suas características mutuamente excludentes seria absurdo. Apesar da 

limitação da classificação, acredita-se que ela servirá como instrumento de análise para o 

objetivo que se pretende neste trabalho: perceber a relação existente entre modelos 

comunicacionais e modelos educacionais e as contribuições que cada um deles pode fornecer 

ao outro. 

Segundo Libâneo (1985, p.30): 

A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar 

os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as 

aptidões individuais. Para isso, os indivíduos precisam aprender a adaptar-se 

aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes. 

A corrente liberal favorece o individualismo e a competição, escamoteia a 

desigualdade social, ao difundir a ideia de igualdade de oportunidades, desconsiderando a 

desigualdade de condições. Em sua versão conservadora, é a autoridade do professor que 

predomina, ocorrendo a exigência de atitude receptiva por parte dos alunos. É o professor 

quem transmite o saber, ao mesmo tempo que ele é desvinculado da realidade concreta. Para 

absorver o que é transmitido pelo professor, o aluno deve estar em silêncio, atento e ser 

disciplinado. 

Na chamada Escola Nova, o aluno é o sujeito da aprendizagem, sendo o processo de 

aprendizagem mais importante do que o ensino. Segundo Libâneo, nessa concepção de 

pedagogia renovada em oposição à tradicional, o professor deve colocar os alunos em 

condições propícias para que, partindo de suas necessidades e estimulando os seus interesses, 

possam buscar por si mesmos conhecimentos e experiências. A ideia é a de que o aluno 

aprende melhor o que faz por si próprio. O professor incentiva, orienta e organiza as situações 

de aprendizagem, adequando-as às capacidades de características individuais dos alunos 

(LIBÂNEO, 1991, p.65). Nela, o professor orienta o raciocínio do aluno para que ele pense de 

forma independente. O conhecimento é transformado a partir das ações dos alunos. A relação 

interpessoal é essencial, implicando uma prática em que o professor deve trabalhar com 

pequenos grupos, o que normalmente é difícil fazer nas escolas publicas brasileiras, dado o 

número elevado de alunos existentes em uma classe. 

A terceira escola de pensamento componente da Pedagogia Liberal é a renovada não 

diretiva, que propõe uma educação centrada no aluno, sendo que o professor deve garantir um 

clima de relacionamento pessoal e autêntico. Deve-se favorecer um clima de 

autodesenvolvimento e realização pessoal. 

O segundo grande grupo, denominado Pedagogia Progressista, parte de uma análise 

crítica das realidades sociais, sustentando as finalidades sociopolíticas da educação. A 

Pedagogia Progressista Libertadora consiste na educação voltada para a conscientização da 

opressão, o que permitiria uma consequente ação transformadora. 

Aprender é apropriar-se da realidade concreta, das situações reais da vida, 

aproximando-se criticamente dessa mesma realidade. Na escola de pensamento libertária, 

privilegia-se a autogestão, recusando-se qualquer forma de poder ou autoridade. Essa escola 

considera desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à base de obrigações 



37 

e ameaças. Nesse sentido, o professor deve se pôr a serviço do aluno sem impor suas 

concepções e ideias, sem fazer do aluno um “objeto”, ele deve se misturar ao grupo para uma 

reflexão em comum. Toda essa liberdade de decisão tem um sentido bem claro. Se um aluno 

resolve não participar, o faz porque não se sente integrado, mas o grupo tem responsabilidade 

sobre esse fato e tem de colocar a questão em discussão e buscar a integração. 

Dentro da pedagogia progressista, a escola crítico-social dos conteúdos valoriza a 

difusão de conteúdos. Entretanto, ela esclarece que esses devem ser concretos e indissociáveis 

das realidades sociais. De maneira geral, a tendência progressista trabalha na perspectiva da 

relação horizontal-dialógica entre professor e aluno, o que a maioria dos estudiosos orienta 

como a melhor maneira de trabalhar considerando os processos educacionais, pois existem 

troca e construção de conhecimento nos dois polos da relação. Os temas trabalhados 

normalmente têm dimensão social e política. A educação é concebida como uma das formas 

de transformação social e de reflexão sobre a realidade em que se está inserido, visando 

mudanças na sociedade e nos sujeitos. 

Essas tendências pedagógicas coexistem em nosso país, sendo possível identificá-las 

em diversos momentos históricos, uma vez que o Brasil tem dimensões geográficas de nível 

continental. Assim como houve transformações/evoluções nas práticas comunicacionais, essas 

também ocorreram nas práticas educacionais. Logicamente, não se passa, de modo mecânico, 

de um modelo comunicacional para outro ou de uma tendência pedagógica para outra. Pode-

se dizer que ocorre uma justaposição em alguns momentos e, em outros, uma interpenetração 

ou uma superação por incorporação. Com isso, concebe-se que o processo de mudança de 

tendências comunicacionais e educacionais não é linear, mas dialético. 

Se fôssemos fazer um cruzamento das duas áreas, poderíamos dizer que ao modelo 

comunicativo informacional corresponderia a pedagogia liberal, em sua versão conservadora, 

considerando-se a passividade de um dos polos da relação. Na dita pedagogia, existe 

predomínio da autoridade do professor, sendo o aluno mero receptor, como ocorre no modelo 

informacional. Nesse modelo, também não ocorre a preocupação com a mensagem, mas, sim, 

com a eficácia da transmissão, assim como na pedagogia conservadora desvincula-se o 

conhecimento da realidade concreta dos alunos e enfatiza-se a transmissão de saberes 

dominados pelo professor. 

Consideramos que existe uma relação entre o modelo semiótico-informacional e a 

pedagogia progressista, pelo fato de julgarem essencial a relação comunicativa. Mas, como 

ocorre uma preocupação na pedagogia progressista com a realidade e com a situação social e 

histórica, podemos relacionar essa tendência mais com o modelo comunicacional semiótico-

textual. Esse considera que as mensagens são transformadas e construídas no âmbito de um 

conjunto cultural e que, nesse conjunto, os critérios de significação são diferentes. Outro dado 

é o de que, nesse terceiro modelo, o receptor e o emissor têm papel ativo, assim como o aluno 

e o professor são partes integrantes dele (ambos são sujeitos do processo na pedagogia 

progressista). 

Na atualidade, ao se considerarem a comunicação social e a educação processos, o 

receptor também ocupa seu lugar de sujeito emissor e que interage com as mídias. O aluno e o 

professor, ambos receptores e emissores nos referidos processos, têm capacidades cognitivas e 

sensíveis, pluri e transculturais de elaboração e reelaboração constantes, interagindo com seu 

meio, transformando-o e sendo por ele transformados. Como afirma Paulo Freire: “ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo”. 

Diante dessas reflexões, a escola formal atual deve repensar seu cotidiano, assim como 

repensar a formação de seus professores. Nas palavras de Martín-Barbero (2000, p.52), o 

modelo que ainda prevalece nas instituições educativas na América Latina: 
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[…] é vertical, autoritário na relação professor-aluno e linearmente 

sequencial no aprendizado [...]. Enquanto permanecer a verticalidade na 

relação docente e a sequencialidade no modelo pedagógico, não haverá 

tecnologia capaz de tirar a escola do autismo em que vive. 

Pensar a relação entre comunicação e educação, bem como pensar a relação entre a 

construção histórica de modelos de comunicação e modelos de educação, pode ajudar a 

pensar novas formas de trabalho nas universidades que oferecem cursos de licenciatura, para 

que essas assumam as interfaces entre processos comunicacionais e educacionais, 

colaborando em processos de formação de professores que estejam em condições de 

promover movimentos dialógicos entre as dimensões pedagógicas e didáticas e os desafios 

contemporâneos trazidos pelos ecossistemas comunicativos. 

Esse entrecruzamento de modelos comunicacionais e educacionais também pode 

ajudar a repensar o formato dos cursos de formação de professores, em função da realidade 

cultural que se está vivendo hoje, perpassada por transformações tecnológicas e 

comunicacionais que trazem novas demandas para as instituições sociais e para as instituições 

acadêmicas. Pensar em uma formação de professores voltada para a dialogicidade 

educomunicativa, em condições de prever formação teórica e prática para que as novas 

gerações tenham condições não apenas de  

ler criticamente o mundo dos meios de comunicação, mas, também, de 

promover as próprias formas de expressão [...], construindo espaços de 

cidadania pelo uso comunitário e participativo dos recursos da comunicação 

e da informação. (SOARES, 2011, p.37) 

Pensar formatos de cursos de formação de professores pautados na dialogicidade, no 

reconhecimento da alteridade dos sujeitos, na possibilidade do trabalho com novas linguagens 

e saberes, para que possam ter posturas reflexivas e criativas. Pode-se repensar os modelos de 

comunicação que estão sendo vivenciados, desenvolvendo na academia e nos processos 

educacionais e escolares em geral, formas de comunicação mais descentralizadas, horizontais, 

que aproximem professores e alunos, que permitam trocas efetivas de saberes e fazeres, que 

permitam ainda que todos os integrantes do processo sejam, ao mesmo tempo, emissores e 

receptores, que todos tenham autoria e produzam cultura, criando e recriando significados 

diante do mundo em que vivem. 

Se os jovens de hoje constituem suas subjetividades em relação às novas ferramentas 

tecnológicas e se aprendem de formas diferentes, os professores, no papel de formadores 

daqueles que serão formadores, têm de refletir sobre essas novas construções e tornar possível 

um diálogo mais aprofundado entre a educação e a comunicação, duas áreas de destaque no 

processo de aprendizagem e constituição dos sujeitos mais autônomos nas sociedades 

contemporâneas. 

A diversificação e circulação do saber fora da escola é outro desafio a ser enfrentado 

pelos docentes e também pelos gestores educacionais e por aqueles responsáveis em formatar 

e rever os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. Não se trata de ter somente uma 

carga horária maior para a discussão de questões relacionadas à interface entre educação e 

comunicação nos currículos das licenciaturas — ainda que isso também seja necessário —, 

mas de tratar a comunicação de forma diferente nos cursos de formação. Assumi-la como uma 

área estratégica na nova configuração social, como interlocutora direta das questões culturais, 

que acabam por nos constituir como pessoas. 
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Nesse processo, os docentes devem assumir uma posição de produtores de cultura e 

não de meros receptores de cultura, transmissores de conteúdos já prontos e estabelecidos 

socialmente. Trata-se de, como universidade e como docentes, assumirem-se como produtores 

sociais de comunicação, capazes de elaborar novos significados diante das possibilidades 

culturais com os quais convivemos e de ressignificar representações sociais já 

preestabelecidas. Trata-se de estar pronto para conversar efetivamente com novas linguagens, 

articulando-as a saberes e linguagens já existentes; inserindo novos suportes, criando e 

recriando possibilidades, entendendo que o uso e as potencialidades da tecnologia dependem 

de escolhas e de vontades políticas, entre outras. A forma como se vai trabalhar com as 

tecnologias nas aulas e a forma como se vai mediá-las dependem de como se entenderá o ser 

humano, como se verá o mundo e as relações entre as pessoas. Trata-se de formar professores 

capazes de lidar com as tecnologias comunicacionais e toda sua polissemia, redimensionando 

seu papel de comunicadores sócio-histórico-culturais no mundo em que vivem. 

Importante citar: não são as tecnologias (os meios de comunicação em si) que 

exclusivamente transformarão a relação pedagógica. A tecnologia tanto pode acentuar uma 

relação conservadora como pode contribuir para uma visão mais progressista. Depende do uso 

que se faça dela e também de conseguir entender com quais visões de mundo e de ser humano 

ela está comprometida (BATISTA, 2005, p.89). 

Nas palavras de Moran (1994, p.26): 

O reencantamento, enfim, não reside principalmente nas tecnologias — cada 

vez mais sedutoras — mas em nós mesmos, na capacidade em tornar-nos 

pessoas plenas, num mundo em grandes mudanças e que nos solicita a um 

consumismo devorador e pernicioso. É maravilhoso crescer, evoluir, 

comunicar-se plenamente com tantas tecnologias de apoio. É frustrante, por 

outro lado, constatar que muitos só utilizam essas tecnologias nas suas 

dimensões mais superficiais, alienantes ou autoritárias. O reencantamento, 

em grande parte, vai depender de nós. 

Entende-se, portanto, quanto se faz pertinente o estudo da comunicação nas matrizes 

curriculares das licenciaturas, principalmente se abordassem de maneira crítico-reflexiva as 

TICs, mesmo que isso se dê transversalmente nas disciplinas obrigatórias do currículo ou que 

se faça uso da inter e/ou da transdisciplinaridade. Vale incluir nas matrizes curriculares das 

licenciaturas disciplinas que trabalhem as descobertas proporcionadas pela Educomunicação 

e, assim, aprimorar a formação de maneira mais criativa, crítica e cidadã nos jovens que 

ocupam os bancos escolares das universidades. 

A educação deve ser ajustada ao presente, à realidade do indivíduo de uma forma que 

ela, a comunicação e a cultura se entrelacem. Ao contrário de décadas passadas, é fato que o 

mundo se tornou um grande campo de aprendizado. 

Verificamos hoje que o ambiente educacional constitui um espectro difuso, 

desprovido de centro, um ambiente que assume a forma de um “ecossistema 

comunicativo” dinâmico, indiferente aos ritmos institucionais e que faz 

circular uma grande multiplicidade de saberes e proporciona diferentes 

formas de aprender. (ALVES, 2007, p.13) 

Celéstin Freinet (1978, p.33) afirma que “já não se pode continuar pensando em uma 

escola encerrada entre quatro paredes e completamente desvinculada do processo de 

comunicação”. Paulo Freire afirma que a educação deve ser multidirecional. 
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O diálogo efetivo da comunicação com a educação possibilita um campo de estudos e 

pesquisas profícuo, que estimula o aprendizado, uma vez que traz a realidade para dentro dos 

ambientes educacionais. Essa efetiva interação chama-se Educomunicação, Comunicação e 

Educação e/ou Mídia-Educação. “A inter-relação entre comunicação social e educação 

ganhou densidade própria e se figura como um campo de intervenção social especifico” 

(SOARES, 1999, p.19). 

Um dos primeiros a empregar o termo Educomunicação na América Latina foi Mario 

Kaplún (1998), comunicador argentino que defendia o acesso aos meios de comunicação pela 

participação, para que a sociedade não fosse meramente receptora dos conteúdos. Por meio de 

uma educação comunicativa, o estudioso defendia uma comunicação com participação, rica 

em conteúdos e trocas, com o objetivo de criar um ambiente que colaborasse para a 

construção de conhecimentos. 

Na concepção de Baccega (2009, p.384), “o encontro comunicação/educação exige 

cada vez mais a capacidade de pensar criticamente a realidade, de conseguir selecionar 

informação [...] e de inter-relacionar conhecimentos”. 

Nesta pesquisa, foi adotada a expressão “Educomunicação”, defendida pelos 

pesquisadores da USP e que tem como foco o trabalho desenvolvido na educação formal. 

1.3 A Educomunicação como caminho para as experiências educacionais da 

atualidade 

De acordo com os estudos de Soares (2000, p.23), o conceito de Educomunicação 

abrange os pressupostos teóricos que tratam de como os processos ensino e aprendizagem 

pode se dar por meio da mediação das TICs. 

A Educomunicação também é caracterizada na atualidade como um campo de 

pesquisa que “abarca reflexões e propostas de intervenção social que visam, através de seus 

objetivos, conteúdos programáticos e metodologias, propostas diferenciadas da desenvolvida 

na educação escolar formal” (SOARES, 2006, p.50). 

Citelli e Costa (2011, p.35) refletem que a metodologia adotada na Educomunicação 

se caracteriza não pela busca de respostas que supostamente sejam definitivas para os 

problemas da realidade social, mas pelo aguçar das contradições que residem neles; ela é 

caracterizada pela alteração da realidade em que se vive, por meio do entendimento sobre algo 

do qual não se tem clareza e cujas ações são pautadas pela intencionalidade. 

[...] mais que um neologismo que une as palavras educação + comunicação, 

o conceito une realmente estas duas áreas do saber, destacando um terceiro e 

importante elemento: a ação. Em outras palavras, a Educomunicação 

representa uma forma de conhecimento, uma área do saber e campo de 

construção que possui na ação a sua tônica mais proeminente. (SOARES, 

2006, p.11) 

Trata-se, então, de um espaço no qual transversa saberes historicamente 

constituídos. Como um tabuleiro no qual se lançam pedras para, com elas, 

construir grandes lances — assim se apresenta esse novo campo. Não 

importa a origem das peças, assim como não se privilegia quem possa 

colocá-las ali. Seja qual for o tipo ou a forma de conhecimento, o campo não 

somente tem condições de recebê-lo, mas, sobretudo, de promover o diálogo 

com ele e dele com os outros. (SOARES, 2000, p.3) 
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O domínio dessa área, então, é o campo de relação entre saberes na construção de um 

espaço de questionamentos, de busca e produção de conhecimento, de ações e experiências 

que conduzem à produção de novos e outros saberes, num movimento dialógico. 

Segundo publicações de Schaun (2002, p.18), a Educomunicação abrange uma 

“sistemática de ações que se voltam para a criação de ecossistemas educativos abertos e 

criativos em espaços educativos, favorecedores [...] de relações dialógicas entre pessoas e 

grupos humanos”. A Educomunicação favorece a apropriação criativa de recursos de 

informação em processos que envolvem a produção de cultura e difusão de conhecimento. De 

acordo com Soares (2000, p.11), esse é um novo campo que se configura como 

“interdiscursivo, interdisciplinar e que se permite mediar pelas tecnologias da informação e 

comunicação que atualmente tomam de assalto os contextos educativos escolares e não 

escolares”. 

Soares (2000, p.20) reflete que a educomunicação promove a conversão entre 

educação e comunicação na esfera educacional, possuindo áreas de atuação que visam atingir 

todas as potencialidades do processo educacional formal e não formal, estruturando-se na 

construção dialógica entre os diversos atores sociais. Nesse sentido, a Educomunicação 

resgata o conceito da educação construtivista dialógica, apoiando-se nos parâmetros de Paulo 

Freire com relação a suas metas para a educação. 

Soares, em outra obra Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação (2011, 

p.30), reflete sobre uma preocupação no que se refere aos benefícios reais das práticas 

educacionais mediadas pelas TICs, uma vez que o mundo contemporâneo discute cada vez 

mais a adesão ou rejeição à informática e suas aplicações nos diversos contextos sociais. De 

fato, nesse âmbito, percebe-se que a questão se desloca para as transformações na própria 

natureza do processo ensino e aprendizagem, para as relações com o conhecimento e entre as 

personagens do processo educativo, visando à realização de projetos de cunho interdisciplinar. 

Sartori (2010, p.35) informa que o mundo tecnológico impregna a vida de professores 

e alunos, provocando novas formas de ver o mundo, de senti-lo e de estar nele, e todas essas 

perspectivas devem fazer parte da prática pedagógica que se volta para a formação de 

indivíduos críticos e conscientes de seu lugar no mundo e da sua participação, como cidadãos, 

em seu contexto social. 

Nessa perspectiva de formação e desenvolvimento de cidadãos críticos que o ato 

educativo deve fazer emergir, Citelli (2000b, p.30) argumenta sobre a necessidade de os 

processos de ensino e aprendizagem abandonarem concepções que tomam a educação em 

uma concepção linear, buscando entendê-la como processo social e em permanente 

construção. Isso posto, o autor acaba identificando uma postura dialógica crescente no âmbito 

escolar que se relaciona com as linguagens ditas não escolares (CITELLI, 2000a, p.32). 

Dessa forma, a Educomunicação passa a representar uma metodologia que propõe uma 

relação mais colaborativa e interdisciplinar entre professores e alunos, e destes com seus 

pares, nos processos de ensino e aprendizagem. Tal relação poderá ter como mediação as 

diferentes mídias e recursos tecnológicos (GAIA, 2001, p.48). Tradicionalmente, a 

Educomunicação introduz um trabalho que deverá ser realizado em conjunto, para que 

professores possam, no geral e de forma igualitária, ampliar suas habilidades comunicativas 

em parceria com os alunos (SOARES, 2011, p.17). 

As mídias digitais são instrumentos que favorecem a criação e o intercâmbio de 

conteúdos, muitos dos quais são gerados pelos próprios usuários. Telles (2010, p.30) 

especifica que as mídias tecnológicas se referem às aplicações da Internet e constituem canais 

de relacionamento na rede, por meio dos quais se configuram diversas possibilidades de 

interação e participação de/entre usuários, com a capacidade de geração de mídia espontânea, 

criação e compartilhamento de conteúdos; incluem-se nesses canais não somente as redes 

sociais, mas, ainda, os blogs, wikis e sites de compartilhamento (RAMALHO, 2010, p.36). 
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Atualmente, o processo comunicacional é caracterizado “pela existência de interações, 

a todo o momento, com instituições, indivíduos e grupos que estejam em espaço e tempo 

distintos, ou simultaneamente” (BARROS, 2010, p.3). A Educomunicação pode se valer da 

produção de vídeos, blogs ou de uma rádio, com a mediação dos processos comunicacionais e 

interativos. Vale ressaltar que essas estratégias se fundamentam no protagonismo dos alunos e 

na utilização das TICs como ferramentas que determinam o avanço desse tipo de metodologia 

no trabalho pedagógico (SCHAUN, 2002, p.26). Conforme ressalta Soares (2011, p.33), um 

jovem ou uma criança, já habituados ao uso, por exemplo, de smartphones e notebooks, 

começam a compreender desde muito cedo suas possibilidades de criar conteúdos e expressar-

se por meio dessas ferramentas em seu contexto. 

Entretanto, Citelli (2012, p.18) chama a atenção para a hierarquia das relações de 

ensino e aprendizagem e do próprio público com as novas mídias e TICs como sendo uma 

barreira determinante na implantação dessa metodologia no âmbito da educação formal e que 

necessita ser ultrapassada. O autor propõe mesmo a redução/quebra da distância entre aquele 

que manda e aquele que obedece, ou o produtor do conteúdo e seu consumidor (CITELLI, 

2012, p.20). 

Citelli e Costa (2011, p.37) aconselham que, na esfera da educação formal, o 

questionamento em relação a esses limites e o exercício da Educomunicação nas escolas 

podem ser realizados a partir da formatação de pequenos projetos que conduzam professores e 

alunos a questionar as estruturas, provocando reflexões e o surgimento de ideias que 

objetivem uma proposta de gestão mais democrática do conhecimento. 

Conforme os escritos de Fernandes e Lima (2009, p. 53), a Educomunicação propõe 

que os paradigmas da educação tradicional sejam revistos com o objetivo de criar mecanismos 

que possam esclarecer o funcionamento dos meios de comunicação, a fim de que os 

indivíduos façam bom uso deles e, ao mesmo tempo, sirvam como mecanismos para o 

despertar do senso crítico. Os autores discutem que nos dias atuais essa metodologia é vista 

com certa resistência por parte do ensino formal, chegando a haver, mesmo, resistências nesse 

âmbito. De acordo com eles, isso se deve ao fato de que a educação tradicional se caracteriza 

como iluminista e positivista, mesmo que agregue um discurso até certo ponto progressista 

(FERNANDES; LIMA, 2009, p.48). Tal perspectiva leva professores a entender “a 

comunicação como sendo apenas um conjunto de ferramentas a serviço da pedagogia” 

(FERNANDES; LIMA, 2009, p.7). 

Soares (2011, p.32) também entra na discussão ao afirmar que  

a educação tradicional olha para essa área como algo que, às vezes, pode 

estar ameaçando a sua ortodoxia; e a comunicação olha para esse campo 

como algo pobre, algo de gente que não está no mercado.  

A importância dessa metodologia é real para os processos de ensino e aprendizagem, 

assim como o são as dificuldades de se pensar em um campo novo, vasto e pouco explorado 

na educação. A dificuldade maior, conforme Fernandes e Lima (2009, p.10) apontam, 

encontra-se em unir os elementos constitutivos das duas áreas: educação e comunicação. 

Buscando lançar luz sobre tal panorama, Soares (2000, p.33) identifica nas 

considerações sobre tais elementos quatro variáveis fundamentais para a organização do novo 

campo de pesquisa, quais sejam: 

 área da educação para a comunicação, em que a educação funciona como 

mecanismo de intervenção social capaz de desenvolver o senso crítico na recepção 

dos meios de comunicação; 
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 área da mediação tecnológica na educação, a qual se relaciona aos estudos sobre 

o cotidiano de grupos sociais e dos indivíduos, além da utilização das ferramentas 

de informação nos processos educativos; 

 área da gestão da comunicação no espaço educativo, que se volta ao 

planejamento e à execução das políticas de comunicação educativa visando à 

criação e ao desenvolvimento dos chamados ecossistemas comunicativos 

mediados pela sistemática comunicacional e suas tecnologias; 

 área de reflexão epistemológica sobre a inter-relação comunicação e 

educação, como fenômeno cultural emergente: nas palavras de Fernandes e 

Lima (2009, p.8), esta última variável representa uma reflexão acadêmica sobre o 

campo de pesquisa da Educomunicação e sua utilização como metodologia do 

processo educativo. 

Schaun (2002, p.10) observa que a Educomunicação encontra-se em consonância com 

os princípios adotados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) em seu relatório da Comissão Internacional sobre Educação do Século XXI, 

sob idealização de Jacques Delors, que defende a educação como a busca pelo 

desenvolvimento integral do ser humano, baseada nos chamados quatro pilares educacionais: 

 aprender a conhecer; 

 aprender a fazer; 

 aprender a viver juntos; 

 aprender a ser. 

Tendo em vista os chamados “Quatro pilares da educação”, e como eles se 

correlacionam com a aprendizagem significativa e as qualidades do pensamento dos alunos, 

pode-se inferir que a Educomunicação seja uma sistemática de práticas que propiciam a 

introdução dos recursos da informação em espaços educativos, não se resumindo a um 

instrumento didático, mas como importante mecanismo de expressão e produção de cultura, 

que estabelece novas percepções, amplia-as na atividade humana e, assim, estende as 

experiências sociais e culturais dos indivíduos. “A educomunicação se propõe a contribuir 

para o desenvolvimento completo do ser humano, assegurando a participação no processo da 

democracia e a dignidade” (FERNANDES; LIMA, 2009, p.9), fazendo que as pessoas sejam 

construtoras de uma sociedade mais justa por meio do exercício pleno da cidadania. 
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Capítulo II — DO COMPUTADOR PARA AS TICS:  

UM PROCESSO NA EDUCAÇÃO 

O desenvolvimento da informática e o surgimento da Internet contribuíram para a 

disseminação das novas tecnologias baseadas na informação e na comunicação em nível 

mundial. No início, os computadores entraram na vida dos indivíduos nos mais diferentes 

contextos e, principalmente, no setor produtivo; bem mais tarde, essas ferramentas chegaram 

até as instituições educacionais, possibilitando novas alternativas na forma de como se deveria 

processar a sistemática do ensino e da aprendizagem. O computador nas escolas era usado 

mais como uma ferramenta de gestão, mas, de modo gradativo e muitas vezes de maneira 

equivocada, foi sendo inserido nas práticas pedagógicas. 

Particularmente no ensino superior, a presença das TICs tem promovido novos 

arranjos em relação ao processo de ensino e de aprendizagem, exigindo dos professores 

diversas mudanças no modo de realizarem seus trabalhos. De acordo com Moran (2006, p.57), 

o ato de ensinar e aprender exige mais flexibilidade, seja individual, seja de grupo, menos 

conteúdos fixos e mais processos abertos de pesquisa e de comunicação; há bem pouco 

tempo, a sala de aula era o único espaço onde o professor poderia desenvolver seu trabalho. 

Contudo, com os avanços da tecnologia, construíram-se novas e outras realidades nas quais 

diversas informações e inúmeras fontes de acesso ao conhecimento tornaram a aprendizagem 

um fator não linear e que exige criatividade, outra postura dos professores. 

O novo modo de ensinar não é um processo menos complexo para professores 

acostumados a seu papel tradicional de transmissores do conhecimento. Para Masetto (2006, 

p.90), será imperativo mudanças em muitos paradigmas da atividade do professor, bem como 

nas estratégias de motivação dos alunos e em novos formatos de respostas aos diferentes 

ritmos e modos de aprendizagem, uma vez que nem todos aprendem tudo do mesmo modo e 

ao mesmo tempo. Nesse pressuposto, o desenvolvimento dos fazeres dos professores deverá 

estar correlacionado ao ritmo de cada aluno, para que esse possa assimilar conteúdos. 

À vista disso, a incorporação das TICs no ensino superior é defendida como 

perspectiva capaz de propiciar à comunidade acadêmica a possibilidade de conhecer novos 

formatos de transmissão e produção de conhecimento. O uso das tecnologias nesse grau 

escolar pode valorizar a aprendizagem, incentivar a formação contínua, assim como a 

pesquisa, a extensão, os debates, as discussões, os diálogos, a construção de reflexões 

individuais e coletivas e desenvolver o trabalho colaborativo. 

Contudo, é necessária a formação adequada dos professores em face do uso 

pedagógico das TICs. Rosa e Cecílio (2010) apontam que muitas vezes essa formação se dá 

em serviço, por meio de uma aprendizagem implícita e contextualizada com a realidade da 

instituição educacional e com a prática pedagógica do professor. As autoras refletem que isso 

pode representar um avanço, mas questionam as condições físicas, materiais e técnicas 

apropriadas, bem como a atitude favorável da gestão que, dada a pouca familiaridade que os 

professores têm com as TICs, eles desconhecem o potencial dessas tecnologias na 

potencialização dos processos de gestão participativa, “articulando as dimensões técnico-

administrativa e pedagógica” (ROSA; CECÍLIO, 2010, p.111), na formação e 

desenvolvimento de indivíduos críticos e participativos em sua realidade social. 

O grande volume e diversidade de informações que têm acompanhado o 

desdobramento das tecnologias são elementos bastante novos, demandando concepções e 

metodologias educacionais diferentes daquelas de outros tempos. De fato, a introdução e o 

uso das TICs com finalidades educativas exigem diversas mudanças, principalmente nas 
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formas de compreensão do ensino e da didática, lócus em que a formação do professor e seus 

saberes-fazeres têm papel destacado. 

As novas tecnologias da informação e da comunicação — surgidas no contexto social 

e histórico do século XX e no bojo do advento da Internet e do desenvolvimento dos 

computadores — definitivamente influenciaram uma verdadeira revolução na forma como as 

pessoas interagem entre si. Conceitos como ambiente virtual, cibercultura, educação a 

distância e sociedade do conhecimento têm permeado as discussões que tratam de 

compreender como as TICs têm formatado o contexto social e histórico deste século XXI. 

A escola, sendo ela uma instituição social, também foi atingida pelo impacto 

transformador e revolucionário proposto pelas novas tecnologias. Mesmo apresentando 

alguma resistência nas primeiras décadas após o surgimento da Internet quanto a render-se à 

tecnologia utilizada como recurso pedagógico no aprendizado de alunos, a escola se viu 

“invadida” pelas TICs. Essa instituição não consegue mais se enxergar sem a presença dessas 

tecnologias. 

Com relação a essa ideia, Chaves (2015, p.101) coloca que a introdução de 

computadores no ensino não faz parte de um modismo, mas de uma corrente educacional, 

apoiada pelo Poder Público, defensora de que a informática utilizada na educação escolar do 

país resulta de uma necessidade em minimizar algumas das questões mais complexas do 

sistema de ensino brasileiro, como a evasão e o fracasso escolar, além do acesso desigual às 

diversas oportunidades, entre as quais, a educação de qualidade. 

Todavia, segundo reforça o autor, é necessário que se avalie criticamente a introdução 

das TICs em sala de aula, sobretudo a ideia fundamentada na noção de que as tecnologias 

resolverão todos os problemas da educação básica do país: não é toda forma de utilização da 

informática, por exemplo, que se presta igualmente bem a alcançar todas as metas 

educacionais; de fato, algumas são mais bem adaptadas a determinados objetivos 

educacionais (CHAVES, 2015, p.102). 

Dessa forma, torna-se necessária a criação de instrumentos de avaliação que tenham a 

finalidade de auferir a eficácia das TICs aplicadas aos processos educativos e no trabalho 

pedagógico de professores. As avaliações são importantes tanto para os professores como para 

a comunidade escolar e o Poder Público — criador e mantenedor das políticas públicas para a 

educação — para que esses atores tomem conhecimento a respeito do nível de aproveitamento 

das TICs em sala de aula. É certo que muitos desses recursos podem não ter sido 

desenvolvidos de forma a atender as necessidades educacionais de determinado público. 

Alguns estudos (HARRIS; HOFER, 2011; KOEHLER; SHIN; MISHRA, 2011; 

MEANS; HAERTEL, 2003; MORAIS, 2003) dão conta de que a avaliação eficiente de uma 

tecnologia aplicada à educação terá de, necessariamente, angariar as vontades de grupos de 

pessoas ligadas à educação (ou não) e ser norteada por critérios ligados a diferentes áreas do 

conhecimento: educação, psicologia, sociologia, antropologia, matemática, entre outras. 

O desenvolvimento da tecnologia produz diversas transformações na esfera social, 

fator que, consequentemente, acarreta mudanças nas diversas instituições correlacionadas à 

sociedade. No âmbito da sociedade tecnológica, o processo educacional se dará por meio da 

interação entre a experiência, a tomada de consciência e as discussões e o envolvimento em 

novas situações da sistemática de ensino e aprendizagem que começam a emergir neste novo 

milênio. Diante disso, a educação passa a exigir uma abordagem diferenciada, na qual o 

aspecto tecnológico passa a ser considerado um dos componentes importantes do processo 

(ALTOÉ; FUGIMOTO, 2009, p.58). 

Mediante isso, na chamada sociedade da informação, a educação não pode encontrar-

se distanciada da realidade, levando os profissionais responsáveis por seu desenvolvimento a 

romper com técnicas arcaicas e repensar seu fazer pedagógico, tornando os professores em 

agentes críticos e questionadores de suas próprias práticas. À vista disso, a ferramenta 
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computacional tem representado um recurso didático imprescindível para que professores 

tornem o fazer pedagógico mais atrativo, historicamente contextualizado. 

Bacich et al. (2015, p. 35) lembram que o uso do computador na sala de aula trouxe 

diversas questões que abrangem não somente a forma como essa ferramenta deve ser usada, 

mas, sobretudo, como ela traz em seu bojo a mediação de outras tecnologias. Levy (1999, 

p.28) define a tecnologia como um conjunto ordenado de todos os recursos que podem ser 

disponibilizados na produção e comercialização de bens, produtos e serviços. Em relação à 

educação, a tecnologia disponibiliza recursos que podem promover sua eficácia, isto é, que 

podem auxiliar em uma aprendizagem mais eficaz dos alunos. 

Tal ponto de vista permite afirmar que, se atualmente a sociedade conta com o auxílio 

do computador para inúmeras tarefas, tecnologia presente nas diversas esferas da vida 

humana, essa tecnologia condicionaria a instituição escolar a possuí-la e dominá-la, uma vez 

que a eletronicalização parece ser algo intrínseco à sociedade atual. Ademais, a finalidade 

para a utilização do computador na sala de aula não é centrar-se naquilo que o aluno poderá 

desenvolver, mas nos pressupostos teóricos que fundamentam a utilização do computador 

como ferramenta facilitadora do processo de assimilação de conceitos que perpassam pelas 

mais diferentes atividades (ALTOÉ; FUGIMOTO, 2009, p.63). 

Mendes (2009) ensina que a utilização da ferramenta computacional no processo 

educacional pode se dar sob dois aspectos: 

 em atividades de ensino e aprendizagem por meio de softwares de uso geral, como 

Excel, PowerPoint e Word, entre outros. Tais programas auxiliam o professor na 

aplicação dos conteúdos e conceitos, ao mesmo tempo que possibilitam que alunos 

construam atividades criativas e de maior grau de complexidade; 

 no uso de programas didáticos, representados por pacotes de auxílio ao ensino, os 

quais são formatados por uma equipe pedagógica específica, que cria um conteúdo 

mínimo que poderá ser aplicado; sob esse aspecto, o professor pode interagir com 

tais programas, incrementando sua utilização, segundo os aspectos que lhe 

convém: inserir fatos do cotidiano social e escolar, como aqueles noticiados pela 

mídia “e que muitas vezes implicam descobertas científicas, mudanças na 

geografia mundial que geralmente mexem no curso da história da humanidade” 

(MENDES, 2009, p.38). 

Contudo, segundo afirma Mattar (2013, p.71), o sucesso de softwares na educação 

depende da forma como se dá sua inclusão no currículo escolar. A escolha de programas de 

computador educativos deve ser criteriosa, pois deverá atender às concepções que se 

encontram presentes no currículo de cada instituição educacional. De fato, toda tecnologia 

inserida em sala de aula demanda o envolvimento de todos os atores do processo de ensino e 

aprendizagem escolar, especialmente, os professores, os alunos e, depois, os demais 

profissionais da educação — agentes administrativos, equipe diretiva, a comunidade escolar e 

a comunidade em geral. 

Para Levy (2001, p.52), os atores escolares precisam de capacitação visando à 

ocorrência de interações eficientes no sistema educacional para que o ensino se processe por 

meio de uma aprendizagem que ocorra de modo estimulador e orientado por uma nova 
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perspectiva. Paralelamente a essa perspectiva, nota-se o crescimento, por parte dos 

professores, do interesse pela ferramenta computacional em sala de aula, motivado, em grande 

parte, pelas novas possibilidades que ela traz de melhorias na eficiência do processo de 

ensino. Esse interesse, no entanto, vem acompanhado de preocupações, as quais tangenciam o 

desconhecimento que a maioria dos professores demonstra em face daquela tecnologia: como 

utilizá-la de forma proveitosa e plena, principalmente, visando à efetividade da aquisição de 

informações para transformá-las em conhecimentos por parte dos alunos. 

Freitas (2008, p.48) defende o processo de descentralização na organização escolar 

como pressuposto importante para que haja a integração do computador na realidade das salas 

de aula, acompanhada da flexibilização e menor rigidez dos currículos, bem como da 

programação dos tempos escolares. Entende-se que é necessário que se pense em outras 

demandas, por exemplo, a diversificação de regimes de trabalho dos professores, uma vez que 

o tempo despendido para atividades no computador, bem como com as TICs que nele se 

ancoram (que, por conseguinte, extrapolam os ambientes educativos), ultrapassa as horas 

aulas para as quais esses profissionais foram contratados. Contudo, essa dinâmica não se 

modifica ou ocorre de um dia para outro: ela necessita de estruturas de apoio que permeiam os 

auxílios específicos, tempos e valorização de profissionais envolvidos. 

Segundo Levy (1999, p.50), as tecnologias não são positivas ou negativas; antes, 

dependem da utilização que se faz delas e do contexto em que elas se inserem. No entanto, ao 

se considerar que nem todas as classes sociais têm acesso igualitário às tecnologias, a escola 

torna-se o ambiente adequado para a inserção dessa classe social excluída, uma vez que é 

nesse lócus que se oportunizam o aprendizado interativo e cooperativo, o que torna a escola o 

canal principal de acesso à inclusão e à cidadania. 

De acordo com Freitas (2008, p.50), o computador permite que professores e alunos 

aprendam em conjunto e ao mesmo tempo, oferecendo oportunidades de atualização contínua 

dos saberes e das competências pedagógicas dos primeiros. O uso daquela ferramenta em sala 

de aula oferece aos alunos inúmeras perspectivas para que eles busquem outras oportunidades, 

sendo responsabilidade do professor propor a mediação para que as informações 

disponibilizadas representem estruturas para a construção de conhecimentos e dos saberes em 

seus alunos. Nessa questão, o professor age com responsabilidade e autonomia para que o 

aluno se familiarize aos poucos com a ferramenta e possa adentrar em novos caminhos que os 

direcione para além das capacidades humanas do próprio professor. 

A preocupação recorrente de professores ante o uso do computador em sala de aula 

tem sido como determinar a importância dessa ou daquela tecnologia nos aspectos que 

correlacionam o auxílio ao aluno no processo de ensino e na construção de conhecimentos. Na 

atualidade, inúmeras questões surgem, mas uma é constante no cotidiano das práticas 

educacionais: quais recursos são válidos para fazer os alunos alavancar o próprio 

aprendizado? Pontes et al. (2012, p.75) buscam responder a tal questionamento, elucidando a 

importância do computador nas atividades pedagógicas intencionais da sala de aula. Segundo 

os autores, a informática está inserida na área de conhecimento que trata dos conceitos, 

procedimentos e técnicas que se referem ao processamento e ao tratamento de conjuntos de 

dados. 

Em relação ao primeiro processo, ele se relaciona às atividades que envolvam o 

recebimento de dados brutos (entrada), sua manipulação (processamento) e a consequente 

adequação desses dados em informação específica (saída). Em informática, a tarefa do 

processamento de dados está a cargo do sistema que, por sua vez, diz respeito a uma ação em 

conjunto de equipamentos, instruções e pessoas, com a finalidade de solucionar determinados 

problemas (PONTES et al., 2012, p.80). 

Almeida (2012, p.17) ensina que, por equipamentos, compreendem-se os 

computadores e seus periféricos — teclado, mouse, drive, monitores, impressoras, ou os 
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hardwares, denominados recursos físicos. As instruções compreendem os programas — 

sistemas operacionais, planilhas, editores de texto ou softwares, denominados recursos 

lógicos. As pessoas são os usuários e/ou os profissionais que utilizam o hardware e o software 

— digitadores, programadores, operadores, analistas, entre outros. Esse conjunto que envolve 

o processamento de dados encontra-se inserido em uma necessidade cada vez maior de 

agregar o computador à sala de aula. Tal interesse crescente talvez esteja inserido nas 

possibilidades de se buscarem novas metodologias para o alcance da melhoria na qualidade de 

ensino. Todavia, percebe-se um dilema de proporções consideráveis, que se relaciona ainda ao 

mito da substituição do homem pela máquina. 

Pontes et al. (2012, p.79) aludem a esse temor, referindo que ele não pode ser um 

elemento de interferência no processo inevitável nos dias atuais, que é o de mostrar que as 

transformações tecnológicas acabam por impor um novo ritmo e novas dimensões a nosso 

viver cotidiano e à tarefa de ensinar e aprender, sendo necessário o constante estado de 

aprendizagem e de adaptação às novas possibilidades. Nessa sistemática, os professores 

surgem como atores que, muitas vezes, se inquietam diante da utilização da informática em 

sala de aula, inclusive por temor a sua substituição pela máquina. 

Diante de tal questão, os autores colocam a importância da capacitação dos 

professores em face dessa nova realidade na educação, a fim de que sejam preparados para a 

superação dos obstáculos, uma vez que é de fundamental importância que eles saibam 

analisar, de modo crítico, a integração da tecnologia com suas práticas pedagógicas (PONTES 

et al., 2012, p.81) e estejam abertos às mudanças que a aplicação daquela possa trazer em 

relação a sua postura como facilitadores e coordenadores do processo de ensino e 

aprendizagem. Isso cria a necessidade de levar em consideração certos postulados, como o de 

“aprender a aprender”, lidar com céleres mudanças, desenvolver determinadas competências 

— como dinamismo, flexibilidade, criatividade —, modificando-se seu tradicional papel de 

detentor do conhecimento e elemento central da educação. 

Entende-se que a aprendizagem tradicional é racional (organizada, sintetizada, 

hierarquizada) e lógico-matemática (dedutiva, sequencial, quantificável). Já a aprendizagem 

virtual/interativa é intuitiva (conta com o acaso, junções não lineares) e multissensorial 

(dinamiza interações de múltiplas habilidades sensoriais). É a criatividade do estudante que o 

conduzirá a soluções fascinantes e compensadoras para os desafios que ele definir para si 

mesmo. O computador, por si só, não atende ao objetivo de formar o “homem social” com 

que sonha a humanidade; o que formará o homem é a maneira como ele utilizará a máquina. 

Por isso, é preciso que os objetivos do uso de computadores na educação em geral e na 

educação sigam uma filosofia educacional mais ampla, que justifique sua aplicação. 

À vista disso, é necessário destacar os estudos de Papert (1985-1995), teórico que 

desenvolveu pesquisas a partir da utilização da informática na educação de crianças. Para esse 

teórico, a criança se torna construtora de suas próprias estruturas intelectuais e de pensamento 

e o faz por meio da exploração do ambiente em que se encontra inserida. Dessa forma, Papert 

defendia a introdução da criança em um meio que lhe permitisse descobertas de novos modos 

de pensar e esse meio idealizado pelo teórico foi o computador. 

O computador utilizado no processo de ensino e aprendizagem de crianças ou de 

adultos pode representar um meio que lhe possibilite o estabelecimento de contato com uma 

ferramenta versátil, de certa forma sem grandes complexidades para operação e plena de 

possibilidades. 

A linguagem Logo foi a forma desenvolvida por Papert (POCRIFKA; SANTOS, 

2009) para introduzir a criança no universo da informática. Por meio dessa linguagem, a 

criança em aprendizagem escolar poderá indicar um número maior de possibilidades de 

realização que a ferramenta computacional permite, dominando essa tecnologia e informando 
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o que ela deve realizar; tal experiência permite ao aluno refletir sobre aquilo que faz e busque 

possíveis soluções para a resolução de problemas, como os matemáticos. 

A abordagem de Papert (1985) pode ser considerada uma metodologia, a qual, 

carregada de sentido lúdico, proporciona o aprendizado por meio de uma situação de 

brinquedo, entretenimento. O diálogo que o aluno estabelece com a máquina, por meio de 

atividades na linguagem Logo, é notadamente uma atividade de brincadeira, na qual aquele é 

conduzido, paulatinamente, a aprender as noções básicas relacionadas ao sistema Logo. No 

processo de brincar de tartaruga, personagem constante do software, o aluno consegue se 

projetar em ações que se baseiam em sua experiência de deslocamento no espaço, imitadas 

pela personagem na tela do computador. 

O teórico também tratou da questão da formação de professores, desde sua 

profissionalização até a capacitação para o trabalho com o computador em sala de aula como 

recurso pedagógico: mesmo que a informática não represente a alavanca primordial da 

transformação do processo de ensino e aprendizagem escolar, ela pode funcionar como 

motivadora dos trabalhos de grupo. Todavia, é preciso que se esclareça que softwares 

educativos não proporcionam o adequado desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos, 

cabendo esse papel ao professor. 

De acordo com Campos (2013, p.39), Seymour Papert partiu dos estudos de Piaget e 

do construtivismo para a criação de uma teoria própria da educação, o Construcionismo, 

segundo a qual a criança é a construtora das próprias estruturas intelectuais, mesmo sem ter 

sido ensinada a tal. O teórico considera a criança um ser pensante e, por isso mesmo, deverá 

ocupar a posição central do processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a atitude 

construcionista reflete o sentido do ensinar a criança a produzir o máximo de aprendizagem 

com o mínimo de ensino, não querendo dizer que o aluno deverá ficar solto à própria sorte: ao 

contrário, a meta do construcionismo é alcançar os meios de aprendizagem robustos que 

valorizem a construção mental do indivíduo, a qual se apoia na própria construção de mundo 

que esse realiza. 

O argumento exposto anteriormente sustenta-se no que Papert (1995, p.97) escreve 

sobre o processo de ensino e aprendizagem construcionista, ou seja, as estruturas cognitivas 

do aluno não são ensinadas por professor algum, mas fundamentadas por ele mesmo e como 

qualquer construtor. O aluno se apropria dos materiais que encontra e faz deles uso; de modo 

mais significativo, os modelos e as metáforas que se encontram disseminadas na cultura da 

qual ele próprio faz parte. Isso posto, reflete-se que o autor se aproxima muito do que Piaget 

teorizou a respeito dos processos cognitivos humanos: para ele, a formalização do pensamento 

se dá a partir da maturação biológica do indivíduo, seguida pela sistemática de interações que 

o indivíduo promove com o seu meio, o que dá origem aos estágios universais do 

desenvolvimento humano. Para Papert, as etapas do desenvolvimento do homem também são 

determinadas pelos materiais que se encontram dispostos no ambiente. Esses materiais estão 

disponíveis para a exploração da criança e esse processo acaba por se intensificar à medida 

que o conhecimento se transforma em fonte de poder da própria criança (PAPERT apud 

POCRIFKA; SANTOS, 2009, p.50). 

Tal argumentação poderia explicar, por exemplo, o fato de determinadas noções 

representarem um grau de complexidade maior para certas crianças do que para outras, uma 

vez que elas podem não as ter experimentado em seu cotidiano. Ademais, é desse modo que 

ocorre a aprendizagem informal e espontânea do ser humano; nessa questão, o professor 

desempenha papel fundamental, o de facilitador criativo, que proporciona um ambiente capaz 

de propiciar conexões individuais e coletivas. Assim o faz quando desenvolve, por exemplo, 

projetos vinculados à realidade social dos alunos e que integram as diversas áreas do saber. 

Papert (1985), a partir dessas considerações, enxergou na informática a possibilidade 

de realização de seus ideais de criação de condições para o processamento das mudanças 



50 

significativas no desenvolvimento cognitivo do homem. O termo informação está 

intimamente ligado ao fornecimento de fatos ou dados a uma máquina, os quais deverão 

passar por uma espécie de processamento ou operação, que podem envolver armazenagem, 

transmissão, codificação, comparação, indexação, entre outras etapas (BARBOSA; MOURA; 

BARBOSA, 2004, p.38). Os estudos acerca da Teoria da Informação dão conta de que a 

mensagem contém informação na proporção em que traz algo novo, até então desconhecido, 

provocando a redução de incertezas sobre determinado estado de coisas (RUDIGER, 2010, 

p.47). 

Em sentido mais amplo, técnicas ou recursos utilizados para a realização de quaisquer 

operações ou processamento de algum tipo de informação são conhecidos por tecnologia de 

informação. Nos dias atuais, a associação desse conceito com outro, o de informática, abrange 

a rede de computadores, Internet, multimídia, banco de dados e outros recursos que a 

ferramenta computacional oferece; as demais tecnologias — áudio, rádio, telefone, TV, vídeo 

etc. —, que em outras épocas eram utilizadas de forma separada, estão integradas nos dias 

atuais ao computador e aos seus periféricos — as câmaras de vídeo, impressoras, conexão 

com a Internet, leitores e gravadores de discos ópticos, com os sistemas de áudio, estações de 

TV e rádio acessíveis pela Internet. 

Ante o exposto, no próximo capítulo serão abordadas as TICs que surgem a cada 

momento e que estão integradas ao computador e seus periféricos, bem como as mídias que 

emergiram dessas e também são ancoradas em computadores conectados nessa grande rede 

mundial, fazendo aflorar novos processos comunicacionais e educacionais, que podem 

viabilizar tendências educativas diferenciadas. A questão-chave da implantação de novas 

tecnologias de suporte à educação é fazer com que o aluno tenha interesse e motivação para 

buscar a informação desejada, transformando assim o paradigma tradicional da educação. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (nº 9.394/96) abre caminhos para as 

inovações. Não obriga nem garante, mas facilita as práticas inovadoras dos educadores mais 

preocupados com o alto nível de descolamento entre os currículos e a realidade dos alunos, os 

problemas de nosso país, do mundo e da própria existência. 
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Capítulo III — O DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E AS TENDÊNCIAS 

EDUCACIONAIS 

“Ensinar exige risco, aceitação do novo, e rejeição a qualquer forma de  

discriminação: é próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do  

novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de  

recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho que preserva sua validade ou  

que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo, continua novo.”  

Paulo Freire 

Mediante o acelerado desenvolvimento das TICs, que estão de forma definitiva 

incorporadas na vida pessoal dos sujeitos, percebemos que elas também possuem o potencial 

de afastar a educação de métodos instrucionais tradicionais, seja em sala de aula presencial, 

ou mesmo a distância, e direcioná-la para a aproximação de instrução que se centra no 

educando, não mais enfatizando somente o papel do professor como árbitro e fonte. 

Evidentemente sabemos que elas possuem esse potencial, isso não quer dizer que as TICs 

realmente evitem os métodos instrucionais, isso vai depender muito da ação docente. 

Segundo Fábio Josgrilberg (2007, p.93-4): “o educador continua sendo fundamental na 

articulação dos conteúdos. Não dá para imaginar que as TICs e a rede por si sós alimentarão o 

processo educativo”. As TICs e “a ideia de aprendizado em rede tem lá seus limites, pois os 

educandos não são, de maneira alguma, indivíduos sob igualdade de condições no processo 

educativo”. Assim, mostramos a seguir possibilidades que podem ser desenvolvidas pelo 

educador para transformar seus alunos em sujeitos ativos e construtores do próprio 

aprendizado, como nos ensina Jonassen (1996). 

3.1 Qualidades importantes aos processos de ensino e aprendizagem 

impulsionado por tecnologias 

Segundo Jonassen (1996, p.70) os processos de ensino e aprendizagem nas escolas (ou 

mesmo a distância) devem priorizar determinadas qualidades educacionais que contribuem 

para o desenvolvimento de indivíduos ativos e construtores de seu próprio aprendizado, 

processo que pode ser impulsionado pelo uso das TICs em sala de aula. Essas qualidades 

estão relacionadas com o pensamento e se dividem em ativa, construtiva, reflexiva, 

colaborativa, intencional, complexa, contextual e coloquial, como veremos a seguir: 

Ativa: a aprendizagem, neste caso, resulta das experiências genuínas dos 

alunos, em que o comprometimento com atividades que apresentam 

relevância para o aprendizado oferece a solidez para o processo ensino e 

aprendizagem. Os alunos manipulam de forma ativa os objetos e as 

ferramentas da interação, adquirindo, assim, a experiência, fator elementar 

da aprendizagem significativa. (JONASSEN, 1996, p.71) 
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Um elemento apontado pela Educomunicação como imprescindível é a ação. O 

modelo pedagógico na escola formal nos dias atuais deve viabilizar uma aprendizagem 

baseada num processo de construção de relações democráticas em que o aluno, como ser 

ativo, interaja com o mundo em geral e com sua comunidade em particular. Assim, ele se 

torna responsável pela direção e significado de seu aprendizado, ou seja, refletindo 

criticamente sobre o seu fazer e sobre a sociedade em que está inserido, desenvolvendo um 

espírito mais participativo, inclusive politicamente, fator preponderante para a democracia. 

Outra qualidade importante seria a construtiva, segundo a qual:  

os alunos, no desenvolvimento desta qualidade do pensamento, integram 

novas noções ao conhecimento anterior, buscando o entendimento e a 

construção do significado das experiências vividas. Esta qualidade permite 

que aqueles construam o próprio significado para a experiência. 

(JONASSEN, 1996, p.71) 

Como dizia Paulo Freire (1977, p.99), o conteúdo deve estar ligado ao cotidiano dos 

alunos. Dessa forma, a escola seria libertadora e o aluno buscaria sua própria educação, uma 

aprendizagem mais significativa. A reflexão é outra “qualidade importante do pensamento do 

educando, pois provoca a análise do que foi vivido por ele e, consequentemente, a crítica 

construtiva”. 

Nesse ponto, o autor é enfático ao argumentar que muitos ambientes educacionais 

priorizam atividades que excluem a etapa da reflexão em seus alunos, argumento também 

exposto nos trabalhos pesquisados na Capes e Scielo (PRETTO; RICCIO, 2010; ZUIN, 2010; 

GOMES, 2013; ROCHA, 2014). 

Para Jonassen (1996, p.7-8), 

Deve-se exigir dos alunos, através da aprendizagem baseada na tecnologia, a 

articulação do que estão fazendo, as decisões que tomam, as estratégias que 

usam e as respostas que encontram. Quando articulam o que aprenderam e 

refletem sobre os processos e as decisões que foram adotadas pelo processo, 

eles entendem mais e têm mais capacidade de transferir aquele 

conhecimento que construíram. 

Pensamento com que comungo, pois, por meio da mobilização do grupo e da 

colaboração, o indivíduo percebe que há a possibilidade de uma realidade mutável; o senso 

comum é substituído por análise e busca de soluções autênticas e possíveis. Discutem-se e 

procura-se verificar ou testar descobertas e novas possibilidades; buscam-se a liberdade em 

relação aos preconceitos e o entendimento do contexto. A indagação, a investigação, o 

diálogo, a valorização do velho e a procura pelo novo, assim como a atitude em vez da 

passividade, passam a fazer parte do cotidiano do sujeito. 

Colaborativa: a qualidade do pensamento colaborativo conduz os alunos, de 

forma natural, à construção da aprendizagem e do conhecimento: eles a 

fazem por meio da estruturação de comunidades, em que exploram as 

habilidades individuais, enquanto fornecem apoio moral, moldam, por meio 

da observação, a contribuição de cada um dos membros. É natural que os 

seres humanos busquem seus pares, externamente, a fim de que eles sirvam 

de auxílio na resolução de problemas e na execução de tarefas. Neste 

panorama, o ambiente virtual proporcionado pelas TICs e a Internet 

funcionam como ferramenta importantíssima na aproximação, ainda que 
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virtual, dos alunos, levando-os à participação em inúmeras comunidades. 

(JONASSEN,1996, p.90) 

Além disso, segundo o referido autor, se o educador consegue aproximar o conteúdo 

que necessita ensinar aos educandos dos objetivos cognitivos deles — e, para isso, precisa 

conhecê-los bem, saber de suas aspirações —, com certeza a aprendizagem será mais eficaz. 

A título de exemplo, o jovem deseja conquistar um emprego que possa lhe dar uma vida com 

mais conforto. Isso é sua prioridade, e o conteúdo a ser ministrado deve tê-la como foco 

principal, ou seja, o conteúdo deve ser sempre articulado com a necessidade primordial do 

educando. As TICs podem ser usadas com o conteúdo para atingir esse objetivo. O educador 

pode auxiliar o educando a buscar as possibilidades existentes na rede para que ele consiga 

atingir seu objetivo. 

Intencional: Becker (2012) reflete que todo comportamento humano se 

direciona para um fim, isto é, tudo aquilo que o ser humano realiza tem um 

objetivo final, o cumprimento de uma meta. Tal objetivo pode ser algo 

simples, como saciar a sede, ou aplacar o sono, até o ato mais complexo e 

elaborado, como o crescimento profissional, dependente do desenvolvimento 

de determinadas competências. Jonassen (1996) escreve que quando os 

educandos se encontram ativamente e obstinadamente buscando atingir um 

objetivo cognitivo, eles tendem a pensar mais e, consequentemente, a 

aprender mais. É neste ínterim que as tecnologias educacionais podem e 

necessitam apoiá-los, a fim de que consigam articular as suas metas em 

diferentes situações de ensino aprendizagem. (JONASSEN, 1996, p.73) 

Faz-se necessário, ainda, que o educando saiba que, para atingir um objetivo muito 

desejado, a solução não será simples, como a soma de 2+2 = 4. Há que se debruçar sobre 

todas as alternativas que se apresentam e, nos dias atuais, diante de uma sociedade tão 

complexa, os desafios são difíceis de solucionar. 

Complexa: segundo Becker (2012), a instrução, frequentemente, tende a 

simplificar muito as ideias, de modo que as tornem mais fáceis de ser 

transmitidas aos alunos. “Além da remoção da informação contextual, 

transformamos as ideias em sua forma mais simples, de modo que os alunos 

as aprenderão com mais facilidade” (JONASSEN, 1996, p.74). Tal processo 

leva os alunos à falsa impressão de que o mundo é um lugar nada complexo 

e que os problemas que dele derivam são regulares e bem estruturados. “A 

resolução de simples problemas do livro-texto transmite mensagens erradas 

aos alunos.” (JONASSEN, 1996, p.73) 

Em nossa opinião a educação deve proporcionar contextos formativos que sejam 

adequados, para que os educandos possam se fazer autônomos e construtores de seu saber. A 

resolução de problemas simples oferecida em livros didáticos não favorece a autonomia do 

aluno, pois não viabiliza a oportunidade de ele se libertar de estruturas opressoras. Apenas 

pela práxis da ação contínua e da busca é que ele alcança a libertação como cidadão e passa a 

exercer os princípios democráticos. Há que se lutar para conquistar a liberdade. Não se pode 

acomodar e ser passivo diante de tudo que se nos apresenta na sociedade atual. O aluno deve 

se conscientizar disso para intervir no mundo atual, uma vez que esse se apresenta cada vez 

mais injusto e complexo. 
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A autonomia, além da liberdade de pensar por si, além da capacidade de 

guiar-se por princípios que concordem com a própria razão, envolve a 

capacidade de realizar e para isto o aluno deve ser um homem consciente e 

ativo no seu fazer. (Freire, 1983, p.32) 

Outra característica é saber lidar com o contexto. 

Contextual: de acordo com Cordeiro Filho (2012), as ações dos processos 

de ensino e aprendizagem estão situadas em alguma atividade do mundo 

concreto e significativo, ou, ainda, simuladas em casos ou problemas que se 

baseiam no meio ambiente da aprendizagem, não sendo apenas 

compreendidas, mas, ainda, transferidas para novas situações. Jonassen 

(1996) argumenta que, em vez de experiências abstratas no âmbito de regras 

que são memorizadas e então aplicadas a outras questões comuns, é 

necessário que se ensinem conhecimentos e habilidades da vida real, 

“contextos úteis e a apresentação de novos e diferentes contextos para que os 

alunos pratiquem usando aquelas ideias” (JONASSEN, 1996, p.74). 

A aprendizagem deve ser constituída de problemas ou de questões relevantes que 

compõem os conflitos do mundo concreto, nos quais os alunos devem construir o 

conhecimento com desempenhos efetivos. As tarefas devem priorizar problemas enfrentados 

pelos alunos, isto é, devem ser reais. Assim, como Paulo Freire expõe, a prática didática 

fundamentava-se na crença de que o educando assimilará o objeto de estudo fazendo uso de 

uma prática dialética com a realidade. É o aluno, por meio de suas vivências, quem criará o 

próprio caminho sob uma realidade concreta, em vez de seguir um caminho já previamente 

construído. 

Segundo Becker (apud JONASSEN, 1996, p.74), “as tecnologias educacionais atuam 

também como ferramenta possível de aproximação dos sujeitos (alunos) para as soluções de 

diversos problemas”. Cabe ao educador direcionar os educandos a fazer da rede social um 

ambiente apropriado a discussões relevantes, local no qual se poderá verificar “que cada um 

tem um ângulo diferente de enxergar o problema e que para solucionar tal problema, tenha 

mais de um caminho de percurso e a escolha deste caminho vai depender das experiências e 

necessidades de cada educando”. 

Coloquial: Becker (2012) escreve que, quando é dado algum problema ou 

trabalho, os indivíduos naturalmente buscam opiniões e respostas de outras 

pessoas. Claro está que os processos de ensino e aprendizagem e a solução 

de problemas são atividades sociais. Dessa maneira, as tecnologias 

educacionais podem promover o apoio do processo coloquial, em face da 

conexão dos alunos nas diversas comunidades em ambiente virtual: “[...] 

Quando os alunos se tornam parte das comunidades de construção do 

conhecimento, tanto na sala de aula quanto fora da escola, eles aprendem 

que existem formas de visão do mundo e diversas soluções para a maioria 

dos problemas de sua realidade social” (JONASSEN, 1996, p.74). 

Para Cordeiro Filho (2012, p.50), todas essas características do pensamento dos alunos 

se inter-relacionam com o uso das TICs de maneira interativa e interdependente. As 

tecnologias educacionais devem ser selecionadas e usadas nos diferentes contextos em que se 

dá o processo educacional, mormente os ambientes virtuais. Isso porque as qualidades do 
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pensamento expostas anteriormente são sinergéticas, ou seja, a combinação de uma com a 

outra resulta em aprendizagem ainda mais significativa do que se estimuladas separadamente. 

De fato, o potencial das diversas tecnologias (incluindo as comunicacionais mediadas 

pelo computador), o trabalho colaborativo que se apoia nelas, assim como a aprendizagem 

colaborativa, os meios ambientes de aprendizagem interativa e as ferramentas cognitivas, 

todas elas baseadas na rede, têm possibilitado diversos enfoques pedagógicos a ser 

considerados para o desenho dos processos de ensino e aprendizagem por meio das TICs 

(CARVALHO; GIL-PEREZ; CACHAPUZ, 2005, p.57). 

Antes de prosseguirmos com a análise do processo educacional/comunicacional 

desenvolvido pelos professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 

apresentaremos a teoria de algumas tendências que, embora não aplicadas à realidade de 

nosso objeto, podem servir para apontar um panorama sobre as tecnologias da informação e 

da comunicação (TICs) na educação. 

3.2 Novas tendências aplicadas à educação 

Há pouco tempo, seria impensável a aplicação de alguns termos à educação, tais como 

e-learning, b-learning, m-learning, ambiente virtual de aprendizagem (AVA), ambiente 

pessoal de aprendizagem (APA), MOOCs, gameficação, entre tantos outros que atualmente 

proliferam no contexto das práticas sociais humanas. 

Contudo, a emergência das novas TICs acarretou profundas modificações nas 

instituições sociais, das quais, como vimos, a educação não poderia sair ilesa. Tendências 

educacionais orientadas pela introdução das TICs na educação, bem como pelos novos 

processos comunicacionais que essas tecnologias desencadearam, têm provocado a mudança 

de paradigmas na relação de professores e alunos com a aprendizagem, metodologias e 

aportes didáticos. 

Apresentamos neste capítulo as principais tendências educacionais para a década atual, 

principalmente no tocante à educação superior e à profissionalizante, assim como para 

aperfeiçoamento e formação continuada. O Brasil vem se adaptando a essas mudanças 

educacionais em nível superior, muitas delas advindas desse contexto tecnológico, bem como 

por meio do diálogo da comunicação com a educação, ainda que em menor velocidade que 

nos países desenvolvidos. 

3.2.1 Mobile Learning (M-Learning) 

Segundo Bento e Cavalcante (2013), o desenvolvimento das TICs, sobretudo na área 

computacional, permite o surgimento de outros dispositivos nos espaços sociais e, 

notadamente, nos espaços reais e virtuais em que se processam o ensino e a aprendizagem. 

Costa (2014, p.102) escreve que a tecnologia denominada mobile learning, ou 

simplesmente m-learning, permitiu à educação penetrar na chamada terceira onda 

tecnológica, em que são usados equipamentos portáteis, a exemplo dos já conhecidos 

computadores de mão, no âmbito da computação pervasiva, a qual se caracteriza pelo aspecto 

da mobilidade global do usuário, pela conectividade ubíqua, independência de dispositivos e 

ambientes informacionais de usuários disponíveis em “anyplace”, “anytime”. 

É importante observar que o m-learning, conceito que tem sido aplicado ao mobile 

learning, ou aprendizagem móvel, não vem com o objetivo de substituir o e-learning, ou 

ensino por meio eletrônico, mas ser adicionado como uma nova ferramenta tecnológica para 

criar maior interatividade no momento da aprendizagem. 

Silva e Andriola (2012) escrevem que é possível afirmar que o m-learning tem 

representado diversas novas possibilidades para a educação, especialmente para a Educação a 
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Distância (EaD), que já, em fins da década de 1990, contou com o e-learning como forma de 

abrangência para a inovação no modo como se processava o ensino até então. Desse modo, o 

m-learning na EaD possui alguns objetivos definidos, quais sejam: 

 expandir a sala de aula, onde o aluno ou profissional podem tornar qualquer 

momento ou qualquer lugar propício aos estudos; 

 aperfeiçoar o aprendizado do aluno, que poderá contar com um dispositivo móvel 

para execução de tarefas, anotações de ideias, consulta de informações na Internet, 

registro de fatos pela câmera digital, gravações de sons e outras funcionalidades 

existentes; 

 criar maior interação entre professores e alunos; 

 dispor o acesso aos conteúdos didáticos de acordo com a conectividade do 

dispositivo; 

 aumentar as possibilidades de acesso ao conteúdo, incrementando e incentivando a 

utilização dos serviços providos pela instituição educacional ou empresarial; 

 prover ao professor uma nova forma de divulgar seus conteúdos didáticos ou tirar 

as dúvidas de seus alunos. 

Para os autores, mesmo o tema sendo relativamente novo, pelo menos em se tratando 

do Brasil, já é possível identificar propostas das ciências envolvidas na formatação 

pedagógica, no que concerne às condições fundamentais para a criação do ambiente de 

aprendizagem, à formação dos docentes para atuação nessa modalidade de educação, além do 

potencial das ferramentas utilizadas quanto a sua capacidade interativa (SILVA; ANDRIOLA, 

2012, p.59). 

De fato, conforme opina Oliveira (2011, p.45), há ainda uma necessidade de se 

definirem as bases educacionais nas quais estará sustentada a modalidade do m-learning, 

buscando atenção especial aos referenciais que abordam os diferentes aspectos educacionais e 

tecnológicos dessa modalidade de estudo, chegando-se a discutir a existência de pressupostos 

teóricos de uma aprendizagem móvel, a partir de diferentes teorias sobre o assunto. 

Um modelo pedagógico que deverá orientar a utilização do espaço virtual para 

aprendizagem compreenderá, ainda, funções que norteiam as interações ocorridas nesse 

ambiente: Instrução; Documentação; Informação; Comunicação; Colaboração; Exploração; 

Multimídia; Hipertexto; Simulação e Realidade Virtual. 

Cada um desses espaços relaciona-se entre si, concorrendo para o aparecimento de 

comportamentos específicos ocorridos no ambiente virtual de aprendizagem que diferem 

daqueles que se dão no ambiente presencial. Essas observações podem ser utilizadas para a 

criação de um modelo pedagógico a ser utilizado no m-learning, como os modelos de 

pesquisas independentes e autônomas, por parte do pesquisador. 

Assim, nas discussões a respeito de um norteamento pedagógico propício para um 

ambiente informatizado e com suporte à mobilidade, não se pode deixar à margem o 

funcionamento cognitivo humano. Como dizem Bento e Cavalcante (2013, p.83), deve-se 

fazer a relação com o próprio funcionamento dos dispositivos tecnológicos computacionais na 

busca de um sistema de aprendizagem móvel que se baseie nas diversas formas individuais de 

apreensão de conteúdo. 
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O uso de computadores pessoais representa uma evolução na maneira como o homem 

passou a interagir com seus processos de trabalho e de produção em geral. Da mesma maneira 

que o mundo empresarial incorporou a tecnologia em seus processos produtivos, também o 

ambiente educacional passou a se valer, mesmo que timidamente no Brasil, desses 

dispositivos, com o objetivo de que o processo de aprendizagem se cumpra por meio de uma 

educação que pode se dar em qualquer momento, a partir de qualquer lugar (BENTO; 

CAVALCANTE, 2013, p.71). 

O contexto atual mostra que os indivíduos estão cada vez mais sobrecarregados de 

tarefas e o tempo parece ser o elemento que todos buscam economizar, pois ele se mostra 

cada vez mais raro. No entanto, a necessidade cada vez maior do mercado de trabalho de ter 

profissionais qualificados exige desses mesmos indivíduos um gasto bastante significativo nos 

bancos escolares, inclusive em programas de pós-graduação. 

Como afirmam Bento e Cavalcante (2013), nem sempre é possível o retorno a uma 

instituição educacional, mas a simulação desse cenário em ambientes virtuais, apoiada pela 

tecnologia computacional com a mediação de rede, pode, muito bem, prestar-se a um 

mecanismo facilitador dos processos de ensino e aprendizagem, seja ele presencial ou a 

distância. Pesquisas indicam as benfeitorias da introdução de computadores em um ambiente 

de rede sem fio para a educação. 

As vantagens pedagógicas da introdução da tecnologia computacional na educação 

foram descritas por Soares-Leite (2012), com destaque para o caráter de ubiquidade, 

portabilidade e flexibilidade no desenvolvimento de projetos voltados aos processos de ensino 

e aprendizagem colaborativo. 

Conforme estudos da autora (SOARES-LEITE, 2012,p.56), observam-se, nos últimos 

anos, as diversas tentativas de inserir esse novo modelo nos estabelecimentos educacionais do 

Brasil com as primeiras iniciativas na área da computação móvel, o que também acabou por 

provocar mudanças de cunho pedagógico, nas quais as diferentes ciências, como a psicologia, 

a educação e a própria ciência da computação, interligam-se, visando ao estudo e à oferta dos 

mecanismos nessa nova prática educacional. 

De acordo com Paiva (2010), para se compreender a escalada do m-learning é 

necessário levar-se em consideração a unidade básica da análise: o aluno. Os alunos 

trabalham de uma forma diferente com os dispositivos de m-learning e de computadores 

desktop: nesse último, não há o chamado investimento emocional dos usuários, uma vez que 

tais equipamentos podem se encontrar em locais públicos ou laboratórios, à vista de outras 

pessoas e, ainda, interconectados a uma rede local; mesmo individual, o desktop ainda fica 

exposto aos olhares externos, é semipúblico, sua tela é legível por transeuntes, colegas de 

quarto e familiares. 

Diferentemente, equipamentos de tecnologia móvel (mobile technology), como os 

celulares, tornam seu uso pessoal e íntimo: telas são facilmente escondidas de olhares 

indiscretos, aumentando-se os investimentos emocionais do usuário, mesmo com dispositivos 

compartilhados. Em pesquisa numa escola secundária dos Estados Unidos, os professores 

notavam que os alunos permaneciam longos períodos compenetrados em seus laptops sem 

fio, o que acarretou uma melhoria em suas produções textuais (PAIVA, 2010, p.102). 

Pando (2012, p.59) afirma que tais aparelhos tornaram-se “próteses” de informação, 

memória e criatividade, e questiona se o mundo está preparado para corresponder a essas 

atitudes, seja por parte dos técnicos da informação e da comunicação, seja pelos professores, 

pelos demais profissionais e pelas próprias arquiteturas físicas e de informação das 

instituições escolares. 

Ao se ampliar essa visão e focalizar o aluno em sala de aula, pode-se notar sutis 

mudanças nessa interação com a tecnologia. No caso das tecnologias móveis, quando elas 

surgem de forma intencional, despertam interesse que pode levar a novas configurações de 
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práticas, tanto de professores, quanto de alunos. O que se menciona em sala de aula, nos dias 

atuais, é a emergência das “multitarefas”, trazidas e intensificadas pela nova configuração de 

como os alunos se movimentam muito mais facilmente e rápido entre aplicações, hardwares e 

os próprios elementos em sala de aula, incluindo seus pares e os professores (GARCIA; 

LENCINI; CERVEIRA, 2013, p.94). 

Em face desse panorama, muitas vezes o professor sente como se estivesse 

competindo pela atenção de seus alunos diante do mundo de possibilidades que tais 

tecnologias oferecem a eles (p.ex., por meio do Google). Contudo, o m-learning se apresenta 

como um recurso pedagógico importante para os professores: coletivamente, os alunos têm 

usado a computação móvel para dar forma e expressar sua colaboração e intencionalidade, 

diminuindo distâncias, criando grupos de discussão ou simplesmente de conversas no 

ciberespaço, para troca de conteúdos em forma de coautoria ou simples compartilhamento de 

arquivos (BENTO; CAVALCANTE, 2013, p.57). 

De acordo com Bento e Cavalcante (2013, p.27), a eclosão das tecnologias de 

informação e comunicação móveis e sem fio permitiu grande avanço no seu uso. Aliadas a 

outros programas e plataformas, elas tornaram possível, por meio do emprego de linguagens 

cross-plataform, a inclusão do caráter integrador de outras tecnologias, como o AJAX, que 

promovem a facilidade da disponibilização de informações dentro de outras informações, em 

formato de múltiplas camadas. Essas tecnologias criam a capacidade de acesso aos mesmos 

conteúdos e funcionalidades, de modo independente do tipo de dispositivo, uma vez que 

versões móveis são criadas a partir daquelas pensadas para desktops, como o Facebook 

móvel, entre outros. Da mesma forma, a facilidade com que as tecnologias de localização têm 

alimentado aplicações com informações passíveis de ser disponibilizadas, na medida dos 

usuários, também viabiliza outras propostas educacionais. 

3.2.2 Blended-Learning (B-Learning) 

Apresentando agora outra tendência, Alencar (2012) referencia o b-learning como 

aprendizagem mista, ou seja, aquela abordagem do ensino que acaba por combinar o sistema 

presencial com o a distância, no qual o instrutor ou tutor se reúne com os alunos e lhes são 

disponibilizados um conjunto de recursos materiais e as atividades de aprendizagem. 

Glazer (2011, p.58) complementa, afirmando que o b-learning é a combinação e 

integração das diferentes tecnologias e metodologias de aprendizagem, que buscam atender às 

necessidades específicas de organizações e de pessoas, pretendendo alcançar maior nível de 

eficácia no alcance dos objetivos da formação. Tais métodos e tecnologias, entre outras, 

reúnem a autoformação assíncrona, as sessões síncronas pela Internet, os métodos tradicionais 

de ensino e aprendizagem presencial, além de outras formas convencionais de suporte à 

formação. 

Para Alencar (2012), o contexto atual da educação é marcado por uma combinação de 

modelos de ensino distintos quanto à metodologia — ensino tradicional presencial e o ensino 

a distância, o e-learning —, na qual se enfatiza o papel central das TICs e da Internet como os 

meios que dinamizam e apoiam o processo de ensino e aprendizagem. 

3.2.3 MOOCs 

De acordo com Saleem (2014), o conceito de Massive Open Online Courses 

(MOOCs), ou cursos online abertos em massa, ainda é bastante novo no meio educacional 

brasileiro. Trata-se de cursos abertos e ofertados em ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVAs), utilizando ferramentas da web 2.0 ou, ainda, as redes sociais, visando ao 

oferecimento de maior número de vagas a pessoas que se interessem pela ampliação de 

conhecimentos, por meio de um processo colaborativo de coprodução. 
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Os MOOCs podem ser considerados bastante recentes na área da Educação, 

especialmente na EaD, e fazem parte dos ideais de uma educação aberta e universalizante; 

mesmo que o projeto e a participação de alunos nesse ambiente de aprendizagem sejam no 

formato de outros cursos de determinadas faculdades e universidades. Essa modalidade 

educacional oferece cursos, geralmente, gratuitos, não exigindo pré-requisitos ou fornecendo 

certificação; os cursos são oferecidos para um número grande de participantes, havendo uma 

quantidade considerável de materiais (FAILDE, 2015, p.69). 

Saleem (2014, p.38) considera que os MOOCs receberam influência direta dos 

movimentos dos recursos educacionais abertos e da conectividade. Em épocas mais recentes, 

uma diversidade de projetos tem sido criada, como o edX, o OpenClass e o Udacity. Em 

2012, as universidades americanas aplicaram maciços investimentos nesses projetos com a 

finalidade de propor experimentos para transformar os cursos e-learning em atividades mais 

escaláveis, sustentáveis e, também, rentáveis. 

Na educação superior, os MOOCs vêm se tornando uma tendência crescente, 

modificando os próprios programas acadêmicos tradicionais. Os cursos virtuais são orientados 

por professores credenciados que se encontram em diferentes partes do mundo, com o 

objetivo de disseminar conteúdos programáticos, incentivar e motivar a colaboração, além de 

avaliar os trabalhos dos alunos. Os MOOCs se diferenciam das aulas tutoriais do YouTube, 

uma vez que têm datas previstas de início e finalização das atividades. Diversas 

universidades, entre as mais conceituadas do mundo (University of London, Stanford, 

Princeton e Shanghai Jiao Tong), vêm aderindo a essa modalidade educacional e criando seus 

próprios MOOCs (SALEEM, 2014, p.430). 

Em 2011, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, lançou o primeiro MOOC 

do mundo, com o curso Inteligência Artificial (IA), que atraiu cerca de 160 mil interessados 

de todos os continentes. A principal plataforma de MOOCs, o Coursera, reúne atualmente 

mais de sessenta instituições, dentre as quais destacam-se Stanford e Columbia, e possui cerca 

de quatro milhões de usuários. A principal característica dessa modalidade educacional são os 

cursos livres, os quais, sem quaisquer seleções ou independentemente do nível de instrução, 

podem ser realizados por qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. 
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FIGURA 1 — Página inicial do Coursera Brasil 

 

Fonte: COURSERA, 2015. 

Haber (2014, p.14) reconhece que os MOOCs são uma forma interessante de um 

maior número de pessoas acessar a educação superior. Todavia, esse pesquisador crê que o 

interesse por cursos em ambiente virtual crescerá cada vez mais, desde que se aliem a eles, 

paulatinamente, sistemas mais sofisticados, capazes de oferecer maior índice de interação e 

personalização. Os MOOCs representam um modelo de primeira geração que demonstra 

algumas deficiências, sendo necessários mais alguns anos para a compreensão de como 

aumentar a retenção e o sucesso em experiências de educação de massa, âmbito ainda carente 

de especialistas. 

No entanto, é impressionante o crescimento dessa nova forma de aprendizagem por 

meio virtual. Failde (2015) divulgou que, em 2014, a plataforma Coursera alcançou 4,3 

milhões de estudantes, vindos de 220 países. Nos dias atuais, Coursera integra o primeiro 

escalão das plataformas de cursos abertos em ambiente virtual, ao lado de outras, como edX e 

Udacity, sendo possível atingir um número cada vez mais crescente de estudantes no globo. 

Ainda que a maioria dos cursos exija proficiência na língua inglesa, países em 

desenvolvimento como o Brasil correspondem a cerca de 40% das presenças nos MOOCs. 

Nacionalmente, a presença nesses ambientes de aprendizagem corresponde a 5%. 
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FIGURA 2 — Portfólio de cursos oferecidos pelo Coursera Brasil 

 

Fonte: COURSERA, 2015. 

No Brasil, os MOOCs aportaram muito recentemente. O VEDUCA (Figura3) é uma 

plataforma brasileira que oferece três cursos: dois com certificação pela Universidade de São 

Paulo (USP) — Física Básica e Probabilidade Estatística — e outro com certificação da 

Universidade de Brasília (UnB) — Bioenergética. Os cursos oferecidos pela plataforma são 

gratuitos e, além de assistir às aulas, os alunos podem também resolver exercícios e participar 

de uma avaliação final — presencial —, com o intuito de obtenção de certificação 

(VEDUCA, 2015). 

FIGURA 3 — Página inicial do VEDUCA 

 

Fonte: VEDUCA, 2015. 
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Recentemente, a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp), 

lançou UNESP Aberta, com a promessa de ser o primeiro MOOC brasileiro acessível no 

mundo. A plataforma conta com um AVA estruturado a partir de recursos de acessibilidade 

implementados visando à possibilidade de pessoas surdas, cegas e com baixa visão acessarem 

as informações por meio de uma perspectiva conhecida como “desenho universal” (UNESP, 

2015, p.10). 

O UNESP Aberta conta com vídeos com a Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

legendas e autodescrições, além de textos digitais acessíveis e recursos do AVA adaptados 

para navegação através do teclado e ledores de tela. O ambiente possui, ainda, inserção de 

descrição de imagens, opção “alto relevo”, que permite acessar conteúdos em fundo preto e 

fontes em amarelo, verde e branco, e o ícone “pular conteúdo”, que permite que o aluno vá 

direto às leituras e exercícios, sem recorrer à tecla tab. 

FIGURA 4 — Página inicial do UNESP Aberta 

 

Fonte: UNESP, 2015. 

De forma geral, os MOOCs são estruturados por vídeos de aulas e foros de discussão, 

recursos que permitem a interação entre aluno e professor. Recentemente, muitos dos cursos 

oferecidos nesse ambiente passaram a ser certificados mediante o pagamento de uma pequena 

taxa (uma forma de obter recursos financeiros para a oferta dessa modalidade de ensino), ao 

passo que outros MOOCs vão agregando vários cursos que possuem alguma relação entre si, 

visando formar minitítulos com preços acessíveis (SALEEM, 2014, p.57). 

As pesquisas de caráter empírico que demonstram o potencial dos MOOCs em ampliar 

as oportunidades de um indivíduo com poucos recursos conseguir um emprego com melhor 

remuneração são quase inexistentes, segundo afirma Failde (2015, p.45). A Universidade de 

Michigan realizou estudos em 2014 com jovens das camadas mais pobres dos Estados Unidos 

e apontou que eles não melhoraram sua condição empregatícia em razão desses cursos. 

Contudo, os MOOCs podem funcionar para que as pessoas tenham contato com assuntos que 

desconheciam, como forma de preparação para seu futuro, e as universidades brasileiras não 

devem desprezar essas tendências educacionais que surgem em muitos momentos, mediante a 

evolução das TICs, bem como dos processos comunicacionais que se alteram em 

consequência dessa evolução tecnológica vertiginosa. 
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3.2.4 Learning Analytics 

Embora diga respeito atualmente apenas aos ambientes de aprendizagem por meio do 

ensino a distância, Learning Analytics (LA) é uma tecnologia educacional interessante, pois 

se destina a analisar o aprendizado dos alunos. Trata-se de uma ferramenta que promove a 

coleta, a medição, a análise e a divulgação de dados referentes ao comportamento dos alunos 

em AVAs, com a finalidade de reorientação quanto aos novos caminhos de aprendizagem 

daqueles que se encontram envolvidos na experiência online, de forma individualizada 

(SHMUELI; HARDOON, 2012, p.56). 

A LA utilizada na educação é uma metodologia criada originalmente para o uso em 

empresas, medindo diversas atividades comerciais, identificação das tendências de gastos e 

prevenção quanto ao comportamento do consumidor. A ascensão da Internet conduziu à 

investigação de grandes dados e métricas, bem como auxiliou a proliferação de ferramentas 

de monitoramento na web, permitindo que as empresas construíssem verdadeiro acervo de 

informações, as quais podem ser estudadas e aplicadas às campanhas de marketing 

(SHMUELI; HARDOON, 2012, p.20). 

Nesse pressuposto, Larusson e White (2013) afirmam que a educação vem se 

beneficiando das ciências de análise de dados, buscando a melhoria das taxas de retenção de 

alunos, da qualidade do ensino e de experiências personalizadas e dirigidas a eles. Os 

resultados fornecidos pela LA têm a finalidade de fornecer informações que deem base às 

decisões que devem ser tomadas em diferentes níveis do sistema de ensino. 

Considerando as análises de dados em negócios de consumo para atingir potenciais 

clientes e personalizar a publicidade, a LA utiliza dados extraídos diretamente dos alunos para 

construir pedagogias diferenciadas, mapear as populações-alvo de estudantes em risco, além 

de avaliar se os programas destinados a melhorar a retenção de conhecimento têm sido 

eficazes e devem ser mantidos. Tais resultados têm profundo impacto em legisladores e 

administradores, ao elaborarem leis e políticas públicas voltadas para a educação 

(LARUSSON; WHITE, 2013). 

Para Shmueli e Hardoon (2012), a LA, no caso de educadores e pesquisadores, tem 

sido crucial para gerar insights sobre a forma como os alunos estão interagindo com os textos 

online e com os materiais didáticos. No caso dos alunos, a LA tem contribuído para a 

melhoria do envolvimento deles em plataformas móveis e online, uma vez que essas rastreiam 

dados e geram informações sobre as experiências de aprendizagem personalizadas. 

Cambruzzi (2014) publicou um estudo no qual faz referência à atuação da LA contra a 

evasão de alunos na EaD. De acordo com o autor, ainda que as universidades e faculdades 

possuam grande quantidade de dados sobre alunos, elas têm sido ineficientes na sua 

utilização, realizando análises com acirrado atraso, retardando processos e ações e deixando 

passar ao largo oportunidades de intervenção. Tal aspecto é devido, em grande parte, ao 

crescimento contínuo do volume de dados, o que acaba por criar um ambiente em que as 

novas abordagens se tornam imprescindíveis, buscando-se identificar e compreender padrões 

de valor que estão presentes nesses dados. 

Ainda conforme Cambruzzi (2014), esse contexto apresenta-se ainda mais evidente 

quando se percebe que o uso de recursos de mediação digital e a melhoria de sistemas de 

suporte, como os sistemas acadêmicos, os repositórios digitais e os AVAs, são elementos 

participantes da realidade dos cursos de graduação em nível superior. Agrega-se a essa 

perspectiva a extensa e crescente adoção de dispositivos móveis na educação, com a 

disponibilização dos conteúdos de modo mais amplo e aberto, bem como a incorporação cada 

vez maior de tecnologias de visualização, interação e imersão, tais como: a realidade 

aumentada, os ambientes de imersão, os ambientes de interação multimodal, entre outros. Tais 

recursos integram gestos e voz à sistemática da mediação digital (CAMBRUZZI, 2014). 
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Larusson e White (2013, p.29) indicam que a emergência das tecnologias digitais 

acaba por definir implicações positivas para os processos de ensino e aprendizagem. Eles 

ressaltam também a necessidade do manuseio adequado e produtivo de tais tecnologias, a fim 

de que dados e outras especificações, disponíveis em quantidade e formatos diversos, tenham 

aproveitamento produtivo. 

Shmueli e Hardoon (2012, p.30) publicaram um estudo a respeito da forma de análise 

em LA, explicando que ela pode ser realizada a partir de um modelo de referência baseado em 

quatro dimensões, visando identificar tudo aquilo que é necessário para a construção de sua 

análise. Larusson e White (2013, p.33) complementam esse estudo indicando que a LA possui 

dimensões-chave que devem ser exploradas com a finalidade de minimizar os potenciais 

perigos da exploração positiva de dados educacionais. Esses autores propõem a introdução de 

um framework, que terá como objetivo guiar a criação de serviços de LA de apoio à ação 

educacional e de orientação do aluno, com vistas a garantir a qualidade do aprendizado, o 

desenvolvimento do currículo e a melhoria da eficiência do professor. 

A LA oferece diversos benefícios para a EaD. Essa ferramenta pode mostrar, por 

exemplo, o tempo que cada aluno gasta em determinado módulo de um curso, o número de 

acessos a cada um dos conteúdos, a qualidade da interação nas atividades colaborativas, 

quanto tempo o aluno demora (dias, horas e meses) para acessar o AVA específico, quais 

conteúdos apresentam maior facilidade, qual a multimídia com que o aluno mais se identifica, 

a qualidade de interação com hipertextos e com o tutor, entre outros indicadores. Tais 

números, conforme já mencionado, têm importância na avaliação e tomada de ações para a 

eficiência na oferta de cursos em EaD (CAMBRUZZI, 2014, p.40). 

Todas essas perspectivas procuram motivar o aluno virtual, que sente que suas 

necessidades e dificuldades de aprendizagem são pontualmente atendidas, o que pode levá-lo 

a terminar o curso, aumentando o nível de retenção, contribuindo para a qualidade do ensino e 

buscando diminuir os índices de evasão que são altos na modalidade EaD, assim como os são 

na educação presencial. 

3.2.5 Conceito de “nuvem” e sua utilização nos processos educacionais 

Nos dias atuais, muito tem se falado sobre a utilização da computação em nuvem e do 

seu potencial para o desempenho de papéis importantes nas transformações em âmbito 

educacional. Contudo, inicialmente, é necessário que se traduza a tecnologia para uma 

estrutura que se configure como prática, que tenha consistência e seja mais acessível 

educacionalmente. 

De acordo com publicações da Intel (FOGEL, 2010, p.37), para que se possa 

compreender a computação em nuvem (cloud computing) no âmbito educacional, é necessário 

que se entenda, primeiro, o conceito de serviço. Veras (2013, p.25) indica que um serviço é 

uma espécie de função de software ou capacidade que se encontra acessível em qualquer 

momento e de qualquer lugar, por meio de um dispositivo computacional, seja esse um 

computador desktop, um notebook, um iPad ou mesmo um smartphone. Entre os exemplos 

mais comuns de serviços de nuvem, Fogel (2010) cita o Google Apps, o Amazon EC2 e o 

SalesForce, bem como aqueles mais genéricos, a exemplo dos blogs, wikis e e-mails. 

Colouris et al. (2013, p.119) explicam que, do ponto de vista do usuário, a nuvem pode 

disponibilizar todos os serviços supramencionados e outros mais, de modo que a pessoa não 

necessite mais preocupar-se com o local de origem dos serviços e de sua operação. Os 

serviços encontram-se em um lugar — isto é, na nuvem — que permite ao usuário acessá-los 

a qualquer momento e por meio de quaisquer dispositivos, segundo mostra, de forma 

simplificada, o desenho da Figura 5. 
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FIGURA 5 — Cloud Computing 

 

Fonte: FOGEL, 2010. 

Fogel informa que os serviços de nuvem podem se originar de um lugar. Entretanto, 

para conseguirem operar em quaisquer dispositivos computacionais de modo autônomo, 

devem vir de um servidor no ciberespaço. “É também possível que um serviço único esteja 

operando em uma combinação de dispositivos” (FOGEL, p.5). Como exemplo, cita o Google 

Earth, serviço que pode operar de forma autônoma em um dispositivo compatível, mas, 

quando a imagem da Terra nesse dispositivo recebe uma atualização, tal processo se dará 

necessariamente a partir de um ou mais data centers do Google, localizados ao redor do 

mundo. 

Tajra (2012, p.47) comenta que a computação em nuvem surge como um dos 

importantes apoios tecnológicos às transformações educacionais dos últimos anos. Tal 

tecnologia pode responder a algumas indagações estratégicas que têm sido propostas pelos 

líderes dos governos de diversas nações, bem como pelos tomadores de decisão no âmbito da 

Tecnologia da Informação (TI), quais sejam: qual a forma mais eficiente, rápida e acessível de 

promover a educação?; como desenvolver as competências técnicas requeridas atualmente aos 

alunos e prepará-los para o mundo do trabalho?; como vencer as disparidades regionais de 

acesso à tecnologia e, ainda, de compartilhamento de recursos entre essas regiões e mesmo 

entre outros países? 

Para Radfahrer (2012, p.63), a flexibilidade e a acessibilidade proporcionadas pela 

computação em nuvem possibilitam responder às indagações supracitadas com o 

desenvolvimento de programas e estratégias educacionais que possibilitem simplificação, 

aceleração e redução de custos para desenvolver, integrar, operar e prover a manutenção da 

infraestrutura das TICs. As características da computação em nuvem também permitem 

capitalizar a inovação dos desenvolvedores ao redor do mundo; lançar o foco sobre a 

experiência dos usuários e os resultados esperados, em vez de na infraestrutura; simplificar o 

gerenciamento de fornecedores e oferecer maior visibilidade de resultados e impactos, 

utilizando-se análises baseadas em causa/efeito para a melhoria contínua. 

Conforme estudos de Teixeira (2013, p.53), a computação em nuvem e a sala de aula 

podem ter correlação bastante interessante. As novas tecnologias da nuvem proporcionam 

mobilidade para as práticas educacionais e novas experiências, o que pode trazer muitos 

benefícios. Isso porque o acompanhamento direto das tarefas e lições de casa pode ser feito 

em qualquer lugar, bastando ter em mãos algum dispositivo eletrônico com acesso à Internet. 
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Considerando a evolução que esse período técnico trouxe, bem como os aportes, 

conceitos, linguagens, aparelhos, metodologias, ambientes etc. expostos, passamos a também 

conhecer algumas das tendências educacionais que surgem na atualidade. Consideramos 

importante apresentar essas tendências como forma de registrar possibilidades futuras para 

quaisquer universidades — incluindo a UEMS, no momento em que ela se lança à utilização 

do Moodle, mediante oferta de cursos de graduação e extensão em parceria com a 

Universidade Aberta do Brasil e num futuro próximo com ofertas próprias pela Diretoria de 

Educação a Distancia — DEaD-UEMS, implantada em setembro de 2015. A UEMS 

inicialmente manteve o Núcleo de Educação e Tecnologia (NET), vinculado a Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários (2004-2008), depois transformou o NET em Assessoria de 

EaD, (Portaria “P”/UEMS nº 483, de 3 de novembro de 2008), órgão ligado diretamente à 

Reitoria e que teve como função a articulação entre ensino, pesquisa e extensão no que se 

refere às atividades de EaD no âmbito da universidade. 

3.2.6 Uso das mídias sociais na educação 

Nota-se que as mídias sociais vêm desempenhando papel relevante na evolução das 

comunicações. Um aspecto dessa transformação é a forma como os indivíduos interagem 

entre si e com a informação, podendo configurar-se, ao mesmo tempo, como consumidores e 

produtores da mensagem. O mundo vivencia, cada vez mais, mudanças profundas e rápidas, 

da qual o surgimento do ciberespaço, a multiplicação de ferramentas de colaboração online, o 

desenvolvimento das TICs, bem como das tecnologias móveis, têm provocado nas mídias 

tradicionais uma verdadeira evolução conceitual (COSTA, 2005, p.78). 

A Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015), que trata sobre os hábitos de 

informação dos brasileiros, confirma que eles passam mais tempo navegando na Internet do 

que assistindo à TV. Realizada pelo Ibope com mais de 18 mil pessoas entre 5 e 22 de 

novembro de 2014, por meio de entrevistas domiciliares, ela manteve a representatividade 

nacional da pesquisa do ano anterior, com uma amostra que retrata adequadamente cada um 

dos 26 estados e o Distrito Federal. 

Praticamente a metade dos brasileiros (48%) usa Internet. O percentual de pessoas que 

a utilizam todos os dias cresceu de 26% na PBM 2014 para 37% na PBM 2015. Segundo o 

levantamento, os usuários de Internet ficam conectados, em média, 4h59 por dia durante a 

semana e 4h24 nos fins de semana. O hábito de uso da Internet também é mais intenso do que 

o obtido anteriormente. De acordo com a pesquisa de 2014, o tempo médio conectado era 

3h39 por dia durante a semana e 3h43 nos fins de semana. 

Outras informações interessantes são a escolaridade e a idade dos entrevistados2, 

fatores que impulsionam a frequência e a intensidade do uso da Internet no Brasil. Entre 

usuários com ensino superior, 72% acessam a Internet todos os dias, com intensidade média 

diária de 5h41, de segunda a sexta-feira, dado relevante quando tratamos da educação em 

nível superior. Dos alunos na faixa de 16 a 25 anos (nosso público-alvo), 65% dos jovens se 

conectam todos os dias, com a média de 5h51 diárias durante a semana, contra 4% dos 

usuários com 65 anos ou mais (idade mais próxima da maioria dos professores da UEMS que 

responderam ao questionário), com 2h53 por dia durante a semana. Outro dado relevante é 

sobre o uso de telefones celulares para acessar a Internet, que já compete com o mesmo uso 

por meio de computadores (66%) ou notebooks (71%). O uso de redes sociais influencia esse 

resultado. Entre os internautas, 92% estão conectados por meio de redes sociais, sendo as 

mais utilizadas o Facebook (83%), o WhatsApp (58%) e o YouTube (17%), possibilidades 

que podem ser relevantes em ambientes educativos presenciais. 

                                                 
2 Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/brasileiros-ficam-mais-tempos-conectados-que-assistindo-tv-

confirma-pesquisa-de-midia-da-secom/>. Acesso em: 20 dez. 2014. 

http://blog.planalto.gov.br/brasileiros-ficam-mais-tempos-conectados-que-assistindo-tv-confirma-pesquisa-de-midia-da-secom/
http://blog.planalto.gov.br/brasileiros-ficam-mais-tempos-conectados-que-assistindo-tv-confirma-pesquisa-de-midia-da-secom/
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Regis (2010, p.102) enfatiza a abrangência das mídias sociais e seus recursos de 

comunicação em rede e de comunicação móvel como aspecto preponderante da efervescência 

da produção e troca de produtos e informações. Essa abrangência favorece, inclusive, o 

desenvolvimento das comunidades virtuais, blogs e diversos outros canais de interação, os 

quais “requerem o aprendizado de protocolos sociais e emocionais para a sociabilização na 

rede” (REGIS, 2010, p.3). 

Essa informação mostra que vivenciamos uma nova forma de interação social, na qual 

o poder das mídias contemporâneas criou um efeito de produção colaborativa da informação, 

que atinge, ao mesmo tempo, centenas de milhares de usuários interligados em rede. A 

tecnologia moderna não eliminou a necessidade de se encontrar face to face, mas aumentou a 

quantidade de informação disponível para ser compartilhada, inclusive nos ambientes 

educativos. Isso tem permitido, inclusive, que todos participem na criação e no fornecimento 

de informações aos familiares, amigos e colegas de escola, assim como com os professores, 

pais e comunidade (SAFKO; BRAKE, 2010, p.3). 

Afinal, segundo Safko e Brake (2010), mídia social se refere a atividades, práticas e 

comportamentos entre comunidades de pessoas que, na educação, consideramos os 

professores, estudantes, os diversos gestores educacionais (e seus pares) e os pais e a 

comunidade em geral, que se reúnem online para compartilhar informações, conhecimentos e 

opiniões. Para tal usam aplicativos baseados na web que permitem criar e transmitir 

facilmente o conteúdo na forma de palavras, imagens, vídeos e áudios. Os estudantes, assim 

como os professores de nível superior, podem se aventurar nesse ecossistema da mídia social 

para atividades educacionais diversas e criativas (SAFKO; BRAKE, 2010, p.5). Tudo é uma 

questão de envolvimento. Os professores têm de envolver os alunos, permitir que interajam 

como sujeitos ativos e potenciais colaboradores, facilitando as situações de comunicação, 

educação, colaboração e entretenimento. A mídia social também pode ajudar na mudança da 

forma de proporcionar e consumir educação, pois possibilita desenvolver estratégias 

significativas em qualquer IES, como em qualquer ambiente educacional (SAFKO; BRAKE, 

2010, p.2). 

No entanto, não se pode esquecer o alto índice de exclusão digital que ainda existe no 

mundo, especialmente no Brasil, uma vez que as mídias sociais estão ancoradas na Internet, 

na web, e, para participar delas, necessita-se de mecanismos tecnológicos e acesso a 

provedores, fato que não está disponível de maneira igualitária a todos os cidadãos brasileiros. 

De acordo com Sterne (2012, p.56), as ferramentas que compõem as mídias sociais vêm se 

estabelecendo e passando por mudanças evolutivas naturais. Um exemplo disso são os blogs 

que, em sua essência, representavam uma espécie de diário virtual e cujo papel, nos dias 

atuais, encontra-se bastante diversificado, sendo, inclusive, apontado por especialistas como 

instrumentos eficientes de geração de negócios, e/ou de conteúdos, também interessantes 

quando bem alimentados nos ambientes associativos, de sindicatos e, por que não, os 

educativos também. 

Thompson (2009, p.117) chama a atenção para a redução do custo de publicação que o 

desenvolvimento das mídias sociais trouxe: com custo quase zero. É possível produzir 

conteúdos bastantes específicos voltados para públicos menores, o que, até algumas décadas 

atrás, era impensável, em consequência de se justificar uma equação econômica de gastos 

versus benefícios. É fato que as mídias sociais reúnem em si uma combinação perfeita que as 

tornam uma das mais influentes formas de comunicação já criadas. Elas permitem liberdade 

de nos comunicarmos, facilidade no manuseio das ferramentas para realizá-lo e uma 

arquitetura participativa em redes. Por meio da versão interativa da web, há a possibilidade de 

se realizar muito com bem pouco, visão que vem ganhando corpo no mundo educacional, 

apesar de ainda não ser para todos. 
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Nesse diapasão, surge uma indagação: como as mídias sociais podem ser incorporadas 

ao processo educacional? Quem procura responder a essa intrincada questão é Barros (2010, 

p.157), argumentando que as instituições podem e devem se valer dessa grande mudança na 

forma de fazer comunicação dos dias atuais. Afinal, fazer comunicação, subtende-se também 

fazer educação, seja ela formal ou informal. Às instituições, abre-se uma gama de 

oportunidades, uma vez que passam a ter acesso a um número muito maior de sujeitos, 

concomitantemente ao desenvolvimento de uma relação mais íntima, duradoura e 

personalizada com o público, seja ele qual for. 

O uso das mídias sociais, diferentemente das mídias tradicionais, atende um número 

muito superior de sujeitos, podendo proporcionar, ao mesmo tempo, relacionamentos mais 

próximos e individualizados, pois há possibilidades de “considerar as particularidades de cada 

grupo ou indivíduo” (BARROS, 2010, p.4). 

Entretanto, Cardoso (2007, p.103) chama a atenção para um cuidado especial: não é 

qualquer comunicação feita por meio da Internet que se configura como participativa e 

interativa. A rede permite uma ambivalência de diálogos por meio de chats (de indivíduo para 

indivíduo), como também possibilita a conversação do indivíduo com grupos e de grupos com 

outros grupos. Contudo, a atualização de informações em sites pode ser tão ou mais 

improdutiva e em massa quanto um anúncio veiculado em TV ou rádio. 

Não é o fato de a comunicação estar em determinado veículo que a fará interativa, mas 

a forma como esse processo se dá e é aqui que se espera uma atuação docente mais criativa. 

Tal assertiva é importante para que as instituições tenham noção de que não basta estar na 

rede ou realizar comunicação com os sujeitos no ambiente virtual: é necessário primar pela 

interatividade, isto é, tornar constantes os diálogos integrados, as participações e as ações 

interativas com os destinatários de sua mensagem — no caso da educação, as ações interativas 

dos professores com seus pares e desses com os alunos. 

Enfatizamos a ideia de que a imersão nos contextos de prática, negociação e mediação 

colaborativa representa um percurso de mudança radical na educação em rede, para a 

construção de cenários de aprendizagem aberta e para os processos de inovação e criação de 

conhecimento que as mídias sociais proporcionam (DIAS, 2012, p.7-8). 

De acordo com documento oficial da New Media Consortium (NMC, 2013), outras 

tecnologias que vêm alterando profundamente o futuro da educação em nível superior, além 

das já citadas neste estudo, são: 

 game e gameficação, que representa a introdução de jogos nas universidades como 

ferramenta didática. Os jogos possuem a função de desafiar o conhecimento dos 

alunos, provocando neles o engajamento, podendo também auxiliar no 

desenvolvimento de diversas capacidades cognitivas, entre outras; 

 impressoras 3D, visando à criação de protótipos e modelos tridimensionais, que 

serve, entre outros, para exemplificar e construir o conhecimento de modo 

concreto; 

 wearable technology, ou tecnologias para vestir. Ainda que não exista tal 

aplicativo prático, acredita-se que nos próximos anos essa espécie de dispositivo 

poderá se fazer presente no ensino superior: gadgets, como o Google Glass 

poderão fazer parte na rotina dos alunos em sala de aula, assim como recursos 

como a luva de entrada open-source (keyglove), que permite controlar com as 
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mãos os dispositivos, inserir dados, jogar e manipular objetos 3D, além de outras 

atividades que se baseiam nessa tecnologia. 

No Brasil, tais tendências vêm sendo introduzidas gradativamente: estima-se que as 

universidades brasileiras no curto e médio prazo já possam ter as salas de aula invertidas, com 

as tecnologias móveis, o aprendizado e-learning e a utilização de games, não em regiões 

periféricas, mas talvez no eixo Sul-Sudeste. Espera-se que, nos próximos anos, o país já 

utilize as ferramentas de LA para medir a eficiência e eficácia de seus cursos online, entre 

outras tecnologias digitais. 
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Capítulo IV — LÓCUS DA PESQUISA: UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE MATO GROSSO DO SUL 

“A universidade é, pois, na sociedade moderna, uma das instituições  

características e indispensáveis, sem a qual não chega a existir um povo. Aqueles  

que não a têm também não têm existência autônoma, vivendo, tão-somente, como  

um reflexo dos demais.”  

Anísio Teixeira 

Entender a criação da UEMS requer, antes de tudo, conhecer o Estado do Mato Grosso 

do Sul, suas peculiaridades e características que dão parâmetros à atuação da universidade. A 

história da região sul do antigo Estado do Mato Grosso constituiu-se de maneira diferenciada 

do norte pelo tipo de colonização, economia, cultura e pelos mecanismos de desenvolvimento, 

sem falar nas distâncias relacionadas ao espaço territorial e geográfico. 

O sul do estado apresenta características bem distintas, ocupado graças ao ciclo do 

ouro, à garimpagem do diamante e à exploração da borracha (DIVISÃO, 1985, p.5). 

Inicialmente, essa região era somente uma rota das monções que se dirigiam para Cuiabá e 

aos centros mineradores do norte. Somente mais tarde, com a decadência da mineração, é que 

ela passou a representar um atrativo para a colonização e a ocupação territorial. Essa 

ocupação assumiu características e formas diversas dos núcleos nortistas, com atividades 

econômicas relacionadas à agricultura e à pecuária, desenvolvidas por gaúchos, paranaenses, 

paulistas do noroeste do estado, paraguaios e imigrantes estrangeiros (GRESSLER; 

SWENSSON, 1988, p.29). 

Durante o século XIX, muitas áreas esvaziaram-se no norte, enquanto, no sul, 

começam a se intensificar as migrações, principalmente de mineiros que partiam da região do 

Paranaíba para a atividade pastoril. Nessa época, duas vias de exportação foram abertas para a 

saída do gado: uma por Corumbá e outra através de Santana do Paranaíba com destino às 

invernadas mineiras (GRESSLER; SWENSSON, 1988, p.25), possibilitando aos criadores, 

tanto do planalto como do Pantanal, conseguir exportar periodicamente o excesso de sua 

produção. Essas vias atraíam assim povoamento para essas áreas e, em consequência, ocorria 

ali expansão econômica. 

Em 1912, o Estado de Mato Grosso efetivou a integração com o resto do país por meio 

da estrada de ferro Noroeste, que ligava por essa via o Estado de Mato Grosso ao de São 

Paulo. Isso proporcionou aumento significativo na produção, no comércio e na vida 

socioeconômica do estado mato-grossense. A pecuária alcançou sensível melhoramento, 

atraindo migrantes do Rio Grande do Sul e do Paraguai (GRESSLER; SWENSSON, 1988, 

p.30). A implantação da estrada de ferro possibilitou um salto comercial e populacional para o 

Mato Grosso, particularmente para o sul, promovendo o surgimento de várias cidades e 

impulsionando de forma decisiva o desenvolvimento econômico de toda a região Centro-

Oeste. 

Em 1920, o sul comportava mais da metade da população de Mato Grosso, e o norte 

continuava com grande rarefação demográfica, sofrendo com a falta de estradas e 

infraestrutura em geral, o que revelava a grande diferença entre as duas regiões. Eram tantas 

as diferenças que chegou-se à conclusão de que “os estados já eram dois”, mesmo antes da 

divisão (BITTAR, 1999, p.50). 
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Nas décadas de 1940 e 1950, inicia-se o processo de utilização das áreas de mata. 

Começa a existir uma ocupação mais contínua e regular, principalmente com a criação, em 

1943, da Colônia Agrícola de Dourados pelo governo federal, que estabelece também o 

território federal de Ponta Porã, abrangendo tanto Dourados — local onde se situa a sede da 

UEMS — como mais seis municípios. Essa colônia é resultado da política de povoamento 

adotada no país depois de 1930 e, com ela, inicia-se a expansão da atividade agrícola na 

região até então pecuarista e extrativista (GRESSLER; SWENSSON, 1988, p.32). 

Foi o presidente Ernesto Geisel, em pleno regime militar, quem assinou, em 11 de 

outubro de 1977, a lei complementar n. 31, que incluiu mais uma estrela na bandeira 

brasileira: o Estado de Mato Grosso do Sul. Em 31 de março de 1978, Harry Amorim Costa 

era nomeado o primeiro governador do estado e, no dia 1º de janeiro de 1979, circulava o 

Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, com a legislação básica da nova unidade da Federação 

(AMARAL, 2000, p.20-5). A divisão territorial de Mato Grosso, em pleno período da 

ditadura militar, representava, segundo alguns historiadores, a realização dos sonhos de 

muitos mato-grossenses do sul, “o resultado da combinação de interesses políticos e 

econômicos das oligarquias latifundiárias do sul de Mato Grosso e da aliança empresarial 

militar, no poder do país após o golpe de 1964” (FERREIRA JR. apud AMARAL, 2000, 

p.20-25). 

Era o desejo da classe social dominante do sul governar o território com todo o seu 

aparato administrativo aliado ao interesse do governo do país. Os estudos de Golbery do 

Couto e Silva possibilitaram ao governo Geisel a decisão de dividir o Mato Grosso, porque 

havia o interesse em garantir o êxito do sistema capitalista com o aproveitamento das 

potencialidades do país (AMARAL, 2000, p.20-25). 

Mato Grosso do Sul foi formado, basicamente, pelo planalto da serra de Maracaju e 

pelas planícies da Vacaria e do rio Paraguai, excelentes para a pecuária, motivo que fixou o 

homem na região, determinado a fazer riqueza com pecuária e agricultura. Com uma extensão 

territorial de 358.158,7km2, correspondendo a 4,19% da área do país, seus limites estão assim 

definidos: ao norte, faz divisa com os Estados de Mato Grosso e Goiás; ao sul, com o Estado 

do Paraná; a leste com os Estados de Minas Gerais e São Paulo; e, a oeste, com a Bolívia e 

Paraguai (MATO GROSSO DO SUL, 1999). 

Atualmente, a economia do estado é primária, essencialmente centrada na 

agropecuária. É um estado rico em reservas minerais e detentor de grande potencial de 

recursos naturais, mas com desenvolvimento lento e ainda marcado pela oligarquia dos 

latifundiários, herança que perdura da estrutura patriarcal dos tempos do Brasil Colônia. 

O Mato Grosso do Sul tem 79 municípios e conta com uma população de 2.449.024 

habitantes, em uma área de 357.145,532 km2, exibindo densidade demográfica de 6,86 

hab./km2. Do total dessa população, 85,6% encontram-se na área urbana e 14,4% na área 

rural; 49,8% são do sexo masculino e 50,2% do feminino. Da população residente, segundo o 

Censo de 2010, 751.579 pessoas frequentam creches ou escolas. No ensino médio, 102.675 

alunos frequentam a escola regularmente e 90.436 estão matriculados no ensino superior 

(IBGE, 2010). 

4.1 Um olhar sobre a criação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

A UEMS foi concebida a partir de uma proposta política contemplada na primeira 

Constituinte do estado, em sua criação, em 1979. Havia uma disputa de poder na época entre 

as cidades de Campo Grande e Dourados, desencadeada pela escolha de Campo Grande como 

capital do novo estado. Dourados era a segunda cidade do estado, polo econômico de grande 

importância, com terras férteis e, nessa época, com renda per capita superior à da capital, 
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mas, no entanto, ficou politicamente enfraquecida com a divisão. Walter Benedito Carneiro, 

deputado estadual eleito por Dourados pela Arena e membro da Assembleia Constituinte, 

propôs: 

[...] Emenda Constitucional que assegura Universidade para Dourados. Na 

emenda aditiva n. 50, de 24 de abril de 1979, prevê a criação e, também, a 

localização da UEMS, pois a antiga Universidade Estadual existente em 

Campo Grande tinha sido federalizada [...] face à federalização da 

Universidade Estadual de Mato Grosso, quando da criação da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul, esta será instalada na cidade de Dourados. 

(O PROGRESSO, 12 abr. 1979, p.2) 

O deputado justificava seu propósito com as seguintes palavras: 

Dourados é, hoje, o maior centro econômico e populacional do interior do 

Estado. Ocorre ali verdadeira explosão demográfica, o que requer uma maior 

e mais seletiva oferta de serviços. Nesse passo a Educação pontifica, e a 

capacitação profissional em nível superior já é ali tão reclamada que os 

esforços das lideranças locais conseguiram levar para a cidade nada menos 

que sete cursos superiores, constituindo-se em centro universitário de real 

expressão. (MATO GROSSO DO SUL, 1979) 

Os cursos mencionados eram os de Direito e de Administração, ofertados pela 

Socigran, faculdade particular, hoje Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), e os 

de Agronomia, Letras, Ciências, Estudos Sociais, Pedagogia e História, ofertados pela então 

Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), no Centro Universitário de Dourados 

(Ceud). 

Em 17 de maio de 1979, a Assembleia Constituinte discutiu a emenda proposta pelo 

deputado Walter Carneiro, que foi defendida por ele na tribuna e apoiada pela maioria da 

bancada da Arena, mas que necessitava também dos votos do MDB: “Tudo indica que a 

aprovação depende do emedebista Sultan Rasslan. Ontem, o líder do MDB Sérgio Cruz 

afirmou que a bancada votará com Sultan, porque ele é o representante da área” (O 

PROGRESSO, 17 maio 1979, p.1). No dia seguinte, veio a notícia da aprovação por 

unanimidade pelos membros da Assembleia Constituinte da emenda apresentada pelo 

deputado por Dourados: “desta forma, o governo deve providenciar, no momento oportuno 

(grifo nosso), a criação de uma universidade em Dourados, seguindo o que determina a 

Constituição” (O PROGRESSO, 18 maio 1979, p.1). Promulgada em junho de 1979, a 

Constituição do estado trouxe em seu texto, nas disposições gerais e transitórias, o artigo 190, 

que determinava: “Fica criada a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com sede na 

cidade de Dourados”. 

O ano de 1979 seria marcado por disputas pelo poder, que fariam ressurgir no cenário 

estadual as oligarquias e os chefes políticos das lideranças locais. Harry Amorim, que havia 

sido nomeado governador pelo presidente Geisel, foi exonerado em junho de 1979. A partir 

desse momento, as forças políticas alternam-se no governo, com governos de curta duração, 

começando pelo do deputado Londres Machado, presidente da Assembleia Legislativa (13 a 

29 de junho de 1979), seguido de Marcelo Miranda Soares (29 de junho de 1979 a 30 de 

outubro de 1980), novamente Londres Machado (30 de outubro a 6 de novembro de 1980) e, 

finalmente, Pedro Pedrossian, que governaria de 7 de novembro de 1980 a 15 de março de 
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1983. Foi também em 1983 que o primeiro governador eleito pelo povo, Wilson Barbosa 

Martins, tomou posse. 

Foram dias conturbados para Mato Grosso do Sul e de muitas decepções para o povo, 

que via o estado em crise, com problemas sem solução visível, pois as propostas de incentivo 

ao desenvolvimento da região não haviam saído do papel (AMARAL, 2000). Nesse período 

da administração estadual, a criação da UEMS não foi alvo de discussão dos governos. O 

outro movimento que colocaria a UEMS novamente em cena aconteceria durante o governo 

de Wilson Barbosa Martins, quando os professores estaduais, desejosos por mudanças 

concretas na educação do estado, participaram das discussões e dos debates sobre a política de 

“Educação para a Democracia”, proposta pela Secretaria de Educação. A UEMS aparece, 

timidamente, entre as propostas apresentadas no congresso “Educação para a Democracia”, 

realizado em 1983 para a elaboração das políticas do Plano Estadual de Educação. As 

sugestões foram: 

 integrar a Secretaria de Educação com a Universidade Federal para a reformulação 

dos cursos de formação de professores e especialistas de educação; 

 criar campi avançados da Universidade Federal em regiões necessitadas; 

 criar uma Universidade Estadual; 

 promover cursos e palestras com professores, pessoal administrativo e alunos do 

primeiro, segundo e terceiro graus para integração de currículos a ser feita pela 

Secretaria, Agências e Universidade. 

Em 1984, novamente com Walter Carneiro, a criação da UEMS volta para o debate na 

Assembleia Legislativa, quando esse deputado solicita a aprovação de um projeto de lei 

autorizando o governo do estado a tomar as medidas necessárias para implantar a 

universidade. Apesar de alguns parlamentares alegarem que ela desviaria recursos da 

educação básica, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Para Walter Carneiro: 

[...] o momento é oportuno para que o Mato Grosso do Sul ganhe sua 

Universidade, consolidando sua posição no cenário educacional do país ao 

tempo em que propicia condições para que a juventude da região da Grande 

Dourados, principalmente, tenha acesso ao ensino superior com mais 

facilidade, podendo aprimorar a vocação agropecuária da região até índices 

de sofisticada tecnificação. (O PROGRESSO, 14 nov. 1984, p.1) 

O deputado rejeitava, entretanto, as interpretações que repassavam a sua pessoa os 

méritos por essas primeiras conquistas relacionadas com a possível vinda da universidade 

para Dourados, afirmando que: “universidade não se atrela a posturas partidárias, rejeita o 

conformismo, muito menos aceita o derrotismo pré-fabricado pelos que se intitulam donos 

absolutos da verdade da Educação” (O PROGRESSO, 27 nov. 1984, p.3). 

Mas, como político pertencente à Arena que era e alinhado às ideias de Pedrossian, 

quando interpelado sobre a responsabilidade constitucional do estado com a oferta do ensino 

fundamental e sobre dificuldades relacionadas à construção de escolas, usava a criação da 

Universidade Estadual de Mato Grosso para exemplificar a razão de sua luta: 
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Se em 67, quando o Estado tinha muito menos condições de custear uma 

instituição superior, tivéssemos desistido da luta, hoje não teríamos um 

campus com 4.900 acadêmicos e 37 cursos que já formaram milhares de 

profissionais que emprestam o brilho de sua capacidade e inteligência à 

sociedade sul-mato-grossense. (O PROGRESSO, 20 dez. 1984, p.1) 

O governo de Wilson Martins, contudo, não se pronunciou com relação ao aprovado 

projeto de lei que o autorizava a implantar a UEMS, desgastado com as reivindicações dos 

professores que, inconformados com um não para o piso salarial de três salários mínimos, 

bandeira de luta nacional da categoria, tinham deflagrado o movimento de greve que marcou 

seu período administrativo. 

O silêncio do governador não permitia que se nutrissem esperanças na concretização 

do sonho douradense. Segundo Walter Carneiro:  

não temos nenhuma evidência de que esta administração pretende 

materializar a universidade, mas temos segura convicção de que esta 

reivindicação da comunidade estudantil sul-mato-grossense sairá das páginas 

da Constituição para semear conhecimentos em breve. (O PROGRESSO, 15 

mar. 1985, p.2). 

A UEMS agora fazia parte, efetivamente, das expectativas douradenses, figurando em 

publicações como alternativa à expansão do ensino superior requerido pela região e fixando 

em Dourados um novo polo universitário: 

Dourados, cidade universitária. Vários são os aspectos, que encaminham a 

cidade como futuro polo universitário. Região da Grande Dourados definida 

pelo Governo Federal no Prodegran envolve cerca de trinta municípios. Com 

influência decisiva e imediata podem-se salientar as cidades de Itaporã, 

Angélica, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Caarapó, Fátima do Sul, 

Glória de Dourados, Jateí, Douradina, Rio Brilhante, Maracajú, Naviraí, 

Ivinhema e Deodápolis. Apenas estes municípios acima citados geram trinta 

por cento dos grãos colhidos nas lavouras do Estado e detêm 27% da 

população estadual. Isso tudo numa área pouco maior de dez por cento de 

todo o território sul-mato-grossense. A implantação de uma universidade 

estadual é só uma questão de tempo. O potencial já está confirmado. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, 1985) 

Contudo, não seria o governo da transição e da abertura democrática — período de 

1983 a 1986 — que tomaria para si a responsabilidade de implantar o ensino superior naquele 

momento político. Foi só em 1989 (portanto, dez anos mais tarde), que a criação da UEMS foi 

regulamentada pela Assembleia Legislativa com o seguinte texto: “Art. 48. Fica criada a 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com sede na cidade de Dourados, cuja à [sic] 

instalação e funcionamento deverão ocorrer no início do ano letivo de 1992” (MATO 

GROSSO DO SUL,1989). Apesar disso, a UEMS foi implantada apenas em 1993, durante o 

terceiro período de governo de Pedro Pedrossian. Toda a instalação e toda a implantação 

foram planejadas e executadas sob a coordenação da Secretaria de Estado de Educação, que 

assim se manifestou com relação à materialização da universidade após quinze anos de luta: 
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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul — UEMS constituirá uma 

antiga aspiração da comunidade sul-mato-grossense. Prevista 

constitucionalmente desde 1989, sua implantação dependia, 

fundamentalmente de decisão política governamental. Em 1993, a 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul passou de projeto a realidade. 

[...] Não nasceu como mera transmissora de conhecimentos à população 

estudantil ou instrutora de profissionais, mas como proposta de agente 

modificador e transformador da sociedade e das comunidades em que atuará. 

(MATO GROSSO DO SUL, 1994) 

A tão sonhada universidade foi, finalmente, implantada em quinze municípios 

(Figura 6), inicialmente com nove cursos, oferecendo 830 vagas no ensino superior em todo o 

estado. 

A UEMS, diferentemente da maioria das universidades brasileiras, não foi criada pela 

junção de faculdades existentes. As universidades, segundo a legislação, podiam organizar-se 

por estrutura própria ou a partir da reunião de faculdades preexistentes e consolidadas. A 

UEMS delineava um modelo “multiunidades de ensino” (multicampi) diferente das estaduais 

brasileiras, que implantavam seus campi gradativamente. Considerando as distâncias e as 

dificuldades dos alunos para se deslocarem, inverteu-se a busca; seria a universidade que iria 

até o aluno, uma vez que, na época, não se falava muito no estado sobre EaD e nem havia 

infraestrutura tecnológica para tanto. Para que isso fosse possível, delineou-se uma 

universidade com essas características e totalmente interiorizada. 
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FIGURA 6 — Unidades da UEMS nas cidades de MS 

 

 

Segundo a professora Leocádia Aglaé Petry Leme, secretária de Educação no 

momento da implantação da UEMS e, posteriormente, reitora da UEMS em dois mandatos de 

quatro anos: 

[...] se a Secretaria de Educação tinha que implantar uma universidade a 

partir do nada, para atender a um pedido político, justificado pela 

Constituição, então, que se pensasse numa universidade que viesse para 

desenhar um novo cenário educacional no estado, uma vez que este tinha 

sérios problemas em relação à educação básica, principalmente quanto à 

qualificação dos professores da rede (discurso da secretária de Educação 

quando do lançamento da pedra fundamental da UEMS, em 20 de dezembro 

de 1993). 

Esse novo modelo de universidade deveria operar mudanças significativas no que 

concerne à qualidade do ensino no estado. Em 1993, foi formada uma comissão que, após 

inúmeras consultas a universidades de diferentes estados, deveria delinear uma universidade 

voltada para as necessidades regionais, visando ao desenvolvimento do estado por meio de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão. Sabia-se que os primeiros anos da nova universidade 

seriam dedicados ao ensino; posteriormente, a pesquisa e a extensão se desenvolveriam em 

alguns polos e, principalmente, na sede. 
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O discurso político dizia que só tinha sentido uma universidade no estado se esta 

levasse o desenvolvimento a todo o interior, aonde o conhecimento chegava aos poucos, ou 

quase não chegava. Sob essa óptica, em 20 de dezembro de 1993, faltando apenas um ano 

para a mudança de governo, foi lançada a pedra inaugural da UEMS com sua sede em 

Dourados e mais treze unidades de ensino espalhadas por todo o estado: uma instituição 

regional, descentralizada e interiorizada. Os municípios onde estão localizadas as unidades 

são: Amambai, Aquidauana, Cassilândia, Coxim, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, 

Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã. Em Campo 

Grande, capital do estado, foi criado à época um escritório de representação que hoje constitui 

um dos polos para os cursos Normal Superior, Artes Cênicas e Dança, Geografia, Letras, 

Pedagogia, Turismo e, em 2015, após a implantação de sede própria, também para o curso de 

Medicina. 

A intenção da comissão era criar uma universidade leve e ágil, que explorasse ao 

máximo mecanismos não convencionais de atuação. Por isso, foi criada uma universidade 

cujos cursos seriam sediados em Dourados, mas seriam também ofertados temporariamente 

em unidades de ensino localizadas em toda a extensão do estado, cobrindo, com maior ênfase, 

regiões não assistidas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: o norte, o sudoeste e 

o sul. 

Alguns critérios foram estabelecidos para as escolhas dos municípios que seriam 

contemplados com uma unidade de ensino. Entre outros, foram escolhidos os municípios mais 

populosos e os mais próximos da sede. Segundo a secretária de Estado, não houve 

interferência política quanto às dez primeiras escolhas, mas houve nas demais, como Três 

Lagoas, Maracaju e Glória de Dourados. No entanto, a oposição afirmava que se tratava de 

uma estratégia política, pois a escolha das cidades recaía nas que tinham maior número de 

eleitores. Posteriormente, reuniões com as comunidades locais subsidiaram os estudos em 

andamento para a definição dos cursos a ser oferecidos. 

À época, foram escolhidos, na área de formação de professores, cursos cuja demanda 

foi constatada por pesquisas realizadas pela Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul 

(SED): Matemática, Biologia, Letras e Pedagogia, com a formação para as séries iniciais, pois 

a grande maioria dos cursos de Pedagogia oferecidos no estado não contemplava as séries 

iniciais. Com relação ao curso de Letras, além da oferta de inglês, foi também decidida a 

oferta de espanhol, considerando-se as necessidades do atendimento às questões que 

envolviam o Mercosul. 

Na área da saúde, os Conselhos Estadual e Federal de Saúde emitiram pareceres 

favoráveis à implantação do curso de Enfermagem, considerando-se a carência de 

profissionais no estado — ainda hoje, o número de profissionais habilitados em cursos 

superiores nessa área é muito pequeno e não atende a toda a rede hospitalar e de saúde. 

Entre as ciências agrárias, o curso escolhido foi o de Zootecnia, levando-se em 

consideração a existência de uma Escola Agrícola em Aquidauana pertencente ao Estado e 

que já contava com um espaço privilegiado, inclusive uma escola-fazenda, o que facilitaria 

sua implantação, atendendo a uma das grandes vocações do estado, a agropecuária. Ainda 

nessa área, foram desenvolvidos estudos para a oferta de um curso de Administração Rural, 

complementando, assim, o atendimento à demanda local. 

O curso de Administração/Comércio Exterior foi criado com o objetivo de preparar 

recursos humanos para atender as necessidades previstas nos curto e médio prazos, com o 

surgimento de projetos e ações conjuntas entre o Estado e países da América Latina, 

sobretudo os integrantes do Mercosul. Finalmente, a proposta de oferta de cursos completou-

se com a escolha do curso de Ciência da Computação, entendendo-se que, cada vez mais, o 

domínio da informática seria necessário em todas as áreas de conhecimento. Esse curso se 
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somaria ao da Universidade Federal, que já ofertava o curso de Análise de Sistemas no 

campus de Dourados. 

Por questões político-partidárias, a breve história da UEMS foi marcada por 

interferências de seu mantenedor. Como sua implantação ocorreu no último ano do mandato 

de Pedro Pedrossian e, portanto, em plena campanha eleitoral, a UEMS, especialmente nos 

municípios de sua inserção, foi o “mote” predileto nos palanques, ora defendida pelo 

candidato do grupo político alinhado a Pedrossian, ora alvo de revisão por parte do candidato 

Wilson Martins, que não aceitava o projeto do modo como havia sido implantado. 

Com a vitória de Wilson Martins como governador do estado, uma ameaça pairava no 

ar quanto à continuidade da universidade, principalmente quando, em janeiro de 1995, o 

governador eleito deu início ao processo de revisão da UEMS, declarando nulos os atos de 

nomeação da reitora e vice-reitor. A contestação foi oficializada por meio do Ofício 001/95, 

sendo este o primeiro ofício da nova administração. Tratava-se de uma mensagem ao ministro 

da Educação solicitando que não fosse efetuada a autorização da universidade até que se 

pudesse rever sua estrutura administrativa e seu projeto pedagógico. Isso implicava, segundo 

declarações durante a campanha, diminuir o tamanho da instituição recém-implantada ou até 

fechá-la, pois se entendia que a rápida e precipitada implantação da UEMS não passava de 

oportunismo político de Pedro Pedrossian, considerando a eleição de 1994. 

Portanto, no período de apenas quatro anos, a universidade passou por quatro 

administrações: um reitor pro-tempore, Jair Soares Madureira (Decreto “P” n. 2.563/93, de 20 

/12/1993), que permaneceu no cargo durante um ano e iniciou a implantação da instituição, 

ofertando o primeiro vestibular em julho de 1994; uma reitora indicada por lista sêxtupla, 

Leocádia Aglaé Petry Leme (Decreto “P” n. 2.601/94, de 13/12/1994), que permaneceu no 

cargo por um mês e logo foi afastada pelo governador eleito, Wilson Martins, uma vez que 

pertenciam a grupos políticos contrários. O governador nomeou, então, outra reitora pro-

tempore, Sandra Luiza Freire (Decreto “P” n. 0486/95, de 12/01/1995), que permaneceu no 

cargo por nove meses enquanto tramitava na justiça uma ação judicial em relação ao ato 

governamental contra a autonomia universitária. Ao saber da possível decisão da justiça a 

favor da reitora exonerada Leocádia Leme e seu vice, Wilson Martins nomeou uma comissão 

interventora que recebeu o nome de Comissão para Regularização Legal da UEMS (Decreto 

n. 8.359/95, de 4/10/1995) que tinha como função avaliar a pertinência da instituição e a 

manutenção de sua organização em treze unidades de ensino. Em 26 de outubro de 1995, em 

decorrência de decisão judicial, a prof.a Leocádia e seu vice, prof. Luiz Antônio Alvares 

Gonçalves (Decreto “P” n. 3097, de 25/10/1996), reassumiam seus cargos para o término do 

mandato de quatro anos, obedecendo, assim, à legislação vigente. Em virtude dessas 

interferências políticas, a UEMS passou esses primeiros anos apenas lutando por sua 

manutenção, tentando sobreviver para não fechar as portas, com sérios prejuízos ao seu 

desenvolvimento. 

Apesar de ter uma autorização de funcionamento do Conselho Estadual de Educação 

(parecer 008/94), o projeto da universidade teve sua legalização em 1997, graças ao ato de 

credenciamento concedido pela Deliberação n. 4.787, de 20/8/97, do Conselho Estadual de 

Educação/MS, sendo a primeira universidade do Brasil a ser autorizada por um conselho 

estadual, descentralização prevista na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), aprovada no final do 

ano de 1996 (BRASIL, 1996). 

Nesse mesmo ano, a UEMS, para atender aos dispositivos legais da LDB quanto à 

adequação de seus conteúdos, na configuração da participação da comunidade universitária 

em seus conselhos e para estabelecer uma nova estrutura administrativa que correspondesse à 

realidade e à necessidade organizacional após os primeiros cinco anos de trabalho, iniciou, em 

toda a extensão de sua comunidade universitária, as discussões que nortearam a elaboração de 

um Estatuto e de um Regimento Geral. 
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Com o apoio de consultoria e assessoria técnica de José Carlos Gomes, da 

Universidade Estadual de Maringá, organizou-se um primeiro texto que serviu de material 

norteador para que todos os segmentos da universidade pudessem sugerir mudanças e 

adequações. Aprovado pela comunidade universitária, após ter sido discutido, o texto foi 

ainda submetido à apreciação do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, 

onde recebeu parecer favorável, sendo, posteriormente, encaminhado para a homologação 

pelo governo do estado. No dia 15 de janeiro de 1999, o Estatuto foi publicado no Diário 

Oficial do Estado, marcando nova fase na UEMS. 

A composição dos conselhos superiores aprovada no novo Estatuto permitiu a 

participação e o envolvimento de toda a comunidade universitária e, também, da comunidade 

local e regional de sua área de inserção nas decisões administrativas e pedagógicas. Essa nova 

composição determinou que todos os cursos oferecidos pela instituição estivessem 

representados por seus respectivos coordenadores e que todas as unidades de ensino fossem 

representadas por professores eleitos por seus pares. Dessa forma, abriu-se, para todos os 

cursos e todas as unidades de ensino, o direito a voz e voto no momento das discussões e 

decisões sobre as ações desenvolvidas na UEMS. Esse novo Estatuto apresentou mudanças 

significativas na estrutura da universidade, bem como no processo de decisões internas. 

Obedecendo à legislação, que exige 70% de representação dos professores em todos os 

conselhos, e primando pela participação de todas as unidades de ensino nesses conselhos, 

estabeleceu-se um número de 45 participantes no Conselho Universitário (Couni) e de 33 no 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), numa tentativa de democratizar ainda mais 

o processo decisório na universidade. 

Outra alteração que significou avanço foi a substituição dos departamentos pelas 

coordenações de curso, bem como a criação de núcleos com o objetivo claro de 

desenvolvimento e fortalecimento da pesquisa e extensão, que ainda se faziam tímidas na 

universidade. Avançou-se muito no que diz respeito à autonomia da UEMS, quando se 

possibilitou que a escolha de reitor e vice-reitor se efetivasse por meio de eleição direta, como 

também seria feita a eleição de coordenadores dos cursos de graduação (UEMS, 1999). 

As mudanças anteriormente relatadas possibilitaram uma estrutura administrativa mais 

flexível, viabilizando uma participação maior das instâncias envolvidas. Pode-se dizer que a 

UEMS tomou, nessa época, um novo impulso, principalmente com as linhas de pesquisa 

institucionalizadas em três frentes: 

 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

 Educação; 

 Questões Indígenas. 

A intenção deste trabalho é colaborar com a linha de pesquisa em educação, revendo 

os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bem como em cursos lato e stricto sensu, 

que contemplem o diálogo da comunicação com a educação. Em 2000, o governo do estado, 

com a Lei nº 12.152, de 26/10/2000, implanta ampla reforma administrativa, e a UEMS 

incorpora a seu patrimônio a Fundação Cera, responsável pelo Ensino Técnico 

Profissionalizante Agrícola. Essa fundação tem por patrimônio uma fazenda de 900 hectares, 

onde funciona a Unidade de Ensino de Aquidauana e onde são ofertados os cursos de 

Zootecnia e Agronomia. Novamente, a UEMS precisou rever sua estrutura administrativa e 

reformular seu Estatuto, uma vez que esse não contempla o Ensino Técnico. 

Em meio a essas inúmeras mudanças, a UEMS, com um corpo de professor efetivo, 

após a realização de três concursos públicos, questiona o modelo criado em sua implantação. 

Trava-se em seu interior ampla discussão, principalmente quanto ao mecanismo da 
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rotatividade de seus cursos de graduação, mecanismo de atuação não convencional e, 

portanto, mais difícil de ser aceito (já que não se deu o tempo devido a uma vivência do 

processo para que se pudesse definir se a proposta atingiria seus objetivos ou não). O 

mecanismo foi bom em alguns aspectos, como a oferta do ensino de graduação a muitos 

jovens e, em outros, mostrou-se deficitário, principalmente quanto a pesquisa e extensão. 

Os primeiros encaminhamentos para credenciar a UEMS na modalidade de EaD — e 

modificar o então modelo de rotatividade de cursos — aconteceram na administração do reitor 

Luiz Antonio Álvares Gonçalves, oito anos depois de sua implantação. Entretanto, foi só na 

administração do reitor Gilberto Arruda (2007-2011), e com o apoio da Universidade Aberta 

do Brasil, que esse credenciamento ocorreu efetivamente, ainda que cursos na modalidade 

presencial continuassem sendo os únicos ofertados (excetuando-se pequenas iniciativas 

amparadas pelo governo federal por meio de parcerias com outras IES). 

Em 2003, a UEMS instituiu seu programa de cotas, garantindo que negros e indígenas 

tivessem oportunidade de cursar uma universidade pública, sendo esta a primeira universidade 

do país a implantar cotas para indígenas. O processo seletivo até hoje reserva 10% de vagas 

para indígenas e 20% para negros que tenham estudado todo o ensino médio em escolas da 

rede pública de ensino. Dessa forma, a UEMS contempla a inclusão étnica, racial e social. 

Em sua sétima gestão (2011-2015), a UEMS teve como reitor o professor Fábio Edir 

dos Santos Costa, com a professora Eleuza Ferreira Lima como vice. Segundo dados 

referentes a 2015, fornecidos pela diretoria acadêmica, mais de 85% dos alunos matriculados 

na UEMS concluíram o ensino médio em escolas públicas e esse percentual coloca a UEMS 

entre as instituições públicas de ensino superior mais inclusivas do Brasil. No mesmo ano, o 

total de alunos matriculados girou em torno de 9 mil. A UEMS abriu também 2.388 vagas em 

58 cursos de graduação que serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

Dessas, 1200 vagas pertencem aos 30 cursos de licenciatura oferecidos nos diversos polos. A 

UEMS oferta, ainda, 13 cursos de mestrado, sendo 7 acadêmicos e 6 profissionais, 2 

doutorados e 16 especializações. 

Em junho de 2015, foi realizada a eleição para reitor e o professor Fábio Edir dos 

Santos Costa foi reeleito, tendo agora como vice o professor Laercio Alves Carvalho. Foi a 

primeira vez, desde a fundação da universidade, que um candidato a reitor obteve 90% de 

aceitação nas urnas. 

Narradas aqui a história e as principais características do Estado de Mato Grosso do 

Sul e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul com o objetivo único de apresentar o 

lócus da pesquisa, passamos a outra e principal fase deste estudo, conforme exposto 

anteriormente. Sendo assim, abordaremos a seguir os procedimentos metodológicos que 

serviram de guia para este trabalho. 
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Capítulo V — PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS REFERENTES 

AO INSTRUMENTO ONLINE  

APLICADO PARA OS DOCENTES DA UEMS 

“É preciso criar pessoas que se atrevam a sair das trilhas  

aprendidas, com coragem de explorar novos caminhos. 

Pois a ciência construiu-se pela ousadia dos que sonham e  

o conhecimento é a aventura pelo desconhecido  

em busca da terra sonhada.”  

Rubem Alves 

O formulário de coleta de dados aplicado para o corpo docente da UEMS foi 

constituído de 58 questões fechadas, de múltipla escolha, e um botão de confirmação (Anexo 

A). Essa ferramenta de pesquisa foi construída em linguagem HTML simples, com 

compatibilidade de funcionamento para os principais navegadores de Internet disponíveis no 

mercado. A participação por meio do preenchimento do formulário pôde ser realizada também 

a partir de diferentes dispositivos móveis (smartphones, tablets, notebooks etc.). 

Conforme proposição desta pesquisa, a participação (preenchimento) do formulário foi 

exclusivamente restrita ao público de docentes da UEMS. Para restringir esse acesso e 

impedir duplicidade de participação, foi previamente elaborada uma lista contendo o nome e 

e-mail dos professores aptos a participar, a saber, ser professor lotado na UEMS em qualquer 

regime, mediante lista entregue pelo setor de recursos humanos da universidade. 

Após a lista dos potenciais participantes estar terminada, foi criada outra, de palavras 

aleatórias e com a mesma quantidade dos nomes. Em seguida, foi atribuída uma dessas 

palavras a cada um dos nomes dos professores. Na sequência, foi enviado um e-mail a cada 

professor contendo o link de acesso ao formulário e uma palavra de uso único, a qual 

constituía requisito para acesso ao preenchimento. Quando o professor informava a palavra, o 

sistema conferia se ela se encontrava pré-cadastrada no sistema. Sendo confirmada sua 

existência e não utilização prévia, o sistema disponibilizava o formulário. 

Assim que o participante respondia ao questionário e submetia os dados, o sistema não 

permitia mais que a palavra utilizada fosse usada novamente para acessar o formulário. Com 

esse método, a identidade do respondente foi resguardada e a possibilidade de múltiplos 

preenchimentos por parte de um mesmo participante foi eliminada, considerando que cada 

participante só teve acesso a uma palavra. 

O sistema esteve aberto de 9 de fevereiro a 13 de março de 2015. Além do e-mail, foi 

feito um trabalho para conscientização desses professores, mostrando a importância da 

pesquisa para o desenvolvimento de novas práticas educacionais, bem como da possibilidade 

de se apresentarem propostas que incluíssem nos projetos pedagógicos das licenciaturas 

oferecidas pela UEMS melhor utilização das TICs e a formulação de processos 

comunicacionais mais condizentes com o que a sociedade atual espera de seus profissionais. 

O processo de conscientização contou com telefonemas para todas as quinze unidades 

universitárias, para os gerentes e coordenadores de curso, como para alguns professores em 

particular, formadores de opinião em suas unidades. Foram feitas reuniões com coordenadores 

de cursos do campus Sede em Dourados, bem como com os pró-reitores e chefes de núcleos 
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de ensino e pesquisa, no sentido de solicitar apoio quanto à sensibilização dos docentes para 

que colaborassem no preenchimento do questionário online. 

Após o participante enviar os dados ao servidor, este utilizou o programa escrito em 

linguagem de programação PHP e gerenciador de banco de dados MySQL para gravar os 

dados preenchidos. Por sua vez, esses foram registrados e já disponibilizados para estatísticas 

parciais e identificação da quantidade de participações. O software contou com um sistema de 

relatórios também construído em linguagem PHP, que permitiu o acesso aos dados 

armazenados pelos participantes e forneceu os seguintes recursos: 

 Quantidade de participação: inicialmente enviado para 705 professores, o sistema 

informou quantos preencheram as questões e o percentual que representam do 

total. 

 Estatística geral: neste recurso, o programa elaborou uma lista contendo todas as 

58 questões do formulário e o percentual de respostas para cada alternativa. Esses 

dados apontam os resultados reais dos preenchimentos, conforme exemplo da 

Tabela 1: 

TABELA 1 — Estatísticas gerais 

01. Marque sua faixa etária: 

20 a 30 anos 0.00% 

31 a 40 anos 0.00% 

41 a 50 anos 0.00% 

51 a 60 anos 0.00% 

Acima de 61 anos 0.00% 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 Estatística cruzada: este recurso permitiu ao pesquisador comparar dados cruzando 

respostas de duas questões quaisquer, possibilitando conhecer em maior detalhe 

outros aspectos. Com este recurso, foi possível conhecer o percentual detalhado de 

cada opção de uma questão, tendo como universo as possibilidades específicas de 

outra. O exemplo da Tabela 2 mostra o cruzamento das questões 01 (faixa etária) e 

02 (sexo) do formulário, podendo o operador escolher a questão inicial e a questão 

final. 

TABELA 2 — Relatório cruzado 

Marque sua faixa etária: Indique sexo: 

20 a 30 anos 
0.0% Feminino 

0.0% Masculino 

31 a 40 anos 
0.0% Feminino 

0.0% Masculino 

41 a 50 anos 0.0% Feminino 



83 

0.0% Masculino 

51 a 60 anos 
0.0% Feminino 

0.0% Masculino 

acima de 61 anos 
0.0% Feminino 

0.0% Masculino 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 

5.1 Método aplicado na análise dos dados 

Nesta parte da pesquisa, contamos com a ajuda do profissional da área da estatística 

Joab Cavalcante, uma vez que não dispomos de conhecimentos específicos para realizar tal 

procedimento. O método usado foi planejado e executado com base em autores como Pearson 

(Coeficiente de Pearson), Dancey e Reidy (2006) e Hair et al. (2005). 

A análise dos dados em uma pesquisa exploratória tem por objetivo organizar e 

sintetizar os dados coletados, visando ao estabelecimento por parte do pesquisador das 

respostas e das conclusões dos problemas e também dos objetivos da pesquisa, tendo em vista 

os dados coletados (GIL, 2009). Nesse percurso, foi adotada a utilização de um software 

específico de análises estatísticas para os procedimentos estatísticos descritivos e 

multivariados. Realizada a coleta de dados, fez-se sua depuração, resultando na contabilização 

dos questionários concluídos e válidos, assim como dos índices das respostas. 

Foram realizadas estatísticas descritivas nas variáveis adotadas com o objetivo de 

caracterizar a amostra da pesquisa, concebendo-se um sumário do perfil dos respondentes em 

relação a faixa etária, gênero, formação e modelo de contratação. Feito isso, na análise de 

dados das questões do questionário, utilizou-se como base técnica o teste estatístico para 

assegurar a confiabilidade e a validade dos resultados, bem como atender aos objetivos 

propostos pela pesquisa. 

A validação baseou-se nas análises fatoriais exploratórias, uma vez que essas 

permitem o agrupamento de itens que se correlacionam fortemente. De acordo com Hair et al. 

(2009), esse método possibilita a verificação de itens instrumentais que medem o conceito 

pretendido, representativamente. Visando a quantificação e análises da confiabilidade e 

consistência interna dos fatores, adotou-se o coeficiente alfa de variação de Pearson, sendo 

necessária, ainda, a avaliação do grau de relacionamento entre as variáveis dessa pesquisa, 

com a finalidade de evitar-se a presença de variáveis na análise fatorial que podem proceder à 

medição do mesmo aspecto (p. ex., formas de contratação dos professores). O nível de 

significância (confiança) adotado foi de 5%. 

Com base em Dancey e Reidy (2006), o coeficiente de Pearson pareceu ser o melhor 

teste paramétrico adotado nesta pesquisa, pois pode ser aplicável a dados oriundos de uma 

população distribuída, permitindo, assim, descobrir a ocorrência do fenômeno. Em relação às 

variáveis, caso elas apresentassem alto grau do coeficiente de Pearson na matriz correlacional, 

ou seja, relacionamento acentuado e perfeito, em taxas acima de 0,8 e próximo de 1, a 

exclusão de tais variáveis poderia se dar antes mesmo da análise fatorial. Feito isso, foram 

realizadas as demais etapas da análise dos dados coletados. 

Formulação do problema — definição dos objetivos da análise dos fatores e das 

variáveis que seriam incluídas na análise. As variáveis analisadas são aquelas concernentes ao 

objetivo da pesquisa, ou seja, a frequência de utilização das TICs pelos professores e a 

importância que eles atribuem a essas na sua atuação (Q.10 a Q.40 e Q.46 a Q.58). 

 Objetivo 1: identificar a utilização das TICs pelos professores, tanto em sua vida 

pessoal como na vida profissional; 
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 Objeto 2: identificar as facilidades e dificuldades dos professores na utilização 

pessoal e profissional das TICs. 

Preparação da base de dados — revisão da base de dados original e preparação 

anterior visando à ocorrência das análises dos dados da coleta. Mediante isso, levou-se em 

consideração determinados critérios, como: configuração dos tipos de dados de cada uma das 

variáveis com o auxílio do sistema Numeric, no qual foram inseridas a distribuição de 

frequência e contabilização das opções da escala de Likert (DANCEY; REID, 2006), a 6, 

“Não opinou”. 

Construção de uma matriz de correlações — por meio da base de dados depurada, 

gerou-se a matriz de correlação composta de todas as variáveis de cada uma das avaliações, 

segundo as opções “importância” e “presença”. De acordo com Malhotra (2012), é importante 

que as variáveis sejam correlacionadas, com a finalidade de tornar a análise fatorial 

apropriada e, ainda, que variáveis correlacionadas umas com as outras também se 

correlacionem com os mesmos fatores. 

Avaliação de conveniência de modelo fatorial — resultados de determinados índices 

estatísticos foram utilizados como base avaliatória de técnicas de análise fatorial apropriada, 

bem como na complementação da análise da matriz de correlação produzida na etapa anterior, 

qual seja: 

 Teste de esfericidade de Bartlett, o qual verifica a correlação de variáveis à 

população analisada e o valor atribuído: quanto maior, melhor, desde que a 

significância não ultrapasse 0,05. 

Determinação do método de análise fatorial — a determinação desse elemento 

como técnica adequada para os dados analisados nessa pesquisa deve-se à abordagem 

selecionada, isto é, a de análise de componentes principais, já que é um método mais simples 

e permite a determinação de números mínimos de fatores ou componentes principais, os quais 

dizem respeito à máxima variância dos dados. 

Determinação do número de fatores — essa determinação foi feita levando-se em 

conta o seguinte raciocínio: 

 determinação de um conjunto de fatores por meio da técnica Eigenvalue, ou de 

autovalores (MALHOTRA, 2012). A partir dessa abordagem, identificou-se o 

número de fatores que apresentaram autovalores superiores a 1,0, por exemplo, o 

sexo dos participantes e a frequência com que utilizam as TICs em sua vida 

pessoal e profissional. Ao se analisar tal panorama em particular, percebe-se a 

quantidade de variância associada ao fator quando esse é inferior a 1,0, o que leva 

à conclusão de que o fator não é melhor que a variável isolada; 

 critério de determinação do número de fatos com base no valor de comunalidades, 

o qual origina uma indicação de que variáveis envolvidas possuem alto poder 

explicatório, considerando-se todos os fatores, quando apresentam valor superior a 

0,5. 



85 

Interpretação dos fatores — no caso desta pesquisa, analisou-se a utilização que os 

professores fazem das TICs, tanto em sua vida pessoal como na profissional: o grau de 

intimidade com tais tecnologias, as ferramentas tecnológicas utilizadas; a importância dada à 

introdução dessas tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos; a opinião 

quanto à mediação das TICs nos trabalhos em sala de aula e a disponibilidade de aulas para o 

aprendizado dos alunos em relação à utilização das TICs. Todos esses elementos, que faziam 

parte de um bloco específico de questões do instrumento de coleta (Q.10 a Q.40 e Q.46 a 

Q.58), foram analisados de forma agrupada, segundo os fatores identificados na análise 

fatorial, visando à verificação da possibilidade de se interpretar tal composição (Tabela 3). 

TABELA 3 — Fatores interpretados 

Unidade de análise Categorias 

Utilização das TICs 

pelos professores 

Grau de intimidade 

com as tecnologias 

Artefatos 

tecnológicos mais utilizados 

Grau de importância 

dado aos artefatos 

tecnológicos em sala de aula 

Disponibilidade de 

aulas para o aprendizado dos 

alunos quanto ao uso das 

TICs 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Conforme se observa na Tabela 3, a codificação temática indica que esse foi o 

procedimento utilizado, em que as categorias são oriundas da questão de pesquisa e, dessa 

forma, foram definidas anteriormente. A Tabela 3 apresenta a unidade de análise central — 

cuja proposta cabe nos objetivos desse trabalho — e as categorias vindas da unidade de 

análise, encontradas na fundamentação teórica deste estudo. 
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Capítulo VI — PANORAMA DAS TICs NA UEMS: RESULTADOS 

“É no problema da educação que assenta o grande  

segredo do aperfeiçoamento da humanidade.”  

Immanuel Kant 

Por meio da experiência do pesquisador e com base na revisão da bibliografia sobre o 

tema, foi gerada a versão do instrumento de pesquisa, disponível no Anexo A. Esse 

instrumento, em seu primeiro bloco, apresenta o perfil dos entrevistados pela análise 

individual dos professores em relação a idade, sexo, tempo de atuação como professor e 

forma de contratação na UEMS. Em relação ao segundo bloco, as questões abordaram o 

conceito de comunicação e informação, bem como os processos utilizados para sua 

propagação; no terceiro bloco, as questões se voltaram para o trato que os professores fazem 

das tecnologias tanto na vida pessoal como na profissional. 

As questões foram, então, agrupadas nessas três categorias: perfil, conceito e 

utilização das TICs. Os resultados analisados permitiram compreender o perfil dos 

professores atuantes na UEMS, seu trato com as TICs e a opinião que eles possuem quanto à 

presença das TICs no ensino superior. Julgamos o número de 165 entrevistados finais um 

bom espaço amostral (dentro do universo de 705 possíveis), representando 23,40% de 

respondentes. Se fossemos considerar apenas os professores efetivos, esse índice subiria para 

mais de 30%. 

A seguir, será mostrado o perfil desses respondentes. Em seguida, passa-se às análises 

fatoriais de importância e à presença de opiniões dos professores sobre a introdução das 

tecnologias nos trabalhos de sala de aula da UEMS, encerrando-se com a percepção geral dos 

professores sobre as demais questões que envolvem as TICs na educação. 

6.1 Perfil 

A pesquisa obteve 165 respondentes, os quais apresentavam as seguintes 

características: 

 45% do sexo feminino e 54% do sexo masculino (Gráfico 1); 

 68% estão na faixa etária entre 31 a 50 anos e 21% na faixa entre 51 a 60 anos 

(Gráfico 1); 

 32% possuem formação em humanas e 23% em exatas (Gráfico 2); 

 69% atuam como docente há 10 anos (Gráfico 3); 

 81% são efetivos/estatutários (Gráfico 4). 
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GRÁFICO 1 — Análise das informações de idade versus sexo 

 

 

GRÁFICO 2 — Formação 
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GRÁFICO 3 — Tempo de atuação como docente 

 

 

GRÁFICO 4 — Regime de contratação 
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TABELA 5 — Análise descritiva tempo de docência 

Período Frequência Percentual (%) 

Menos de 3 anos 8,25 5 

De 3 a 5 anos 13,2 8 

De 5 a 10 anos 28,05 17 

De 10 a 15 anos 44,5 27 

De 15 a 20 anos 54,45 33 

Acima de 20 anos 14,85 9 

 

TABELA 6 — Regime de contratação dos professores 

Regime Frequência Percentual (%) 

Cedido 3,3 2 

Contratado 26,4 16 

Efetivo/Estatutário 52 80 
 

Os dados das Tabelas 4 a 6 permitiram algumas considerações: dos 165 professores 

entrevistados, 37% está na faixa etária dos 41 a 50 anos de idade. De acordo com estudos de 

Daniel (2003, p. 53), essa faixa de idade não corresponde aos indivíduos da geração X — 

aqueles que nasceram num período posterior ao advento da Internet e da revolução que ela 

proporcionou no modo como as pessoas se comunicam entre si. De forma geral, os indivíduos 

nessa faixa etária têm mais dificuldades em introduzir as tecnologias em seu cotidiano, tanto 

para as práticas cotidianas como no ambiente profissional. 

Outro aspecto importante a analisar é o de que a maioria dos professores que atuam na 

UEMS (80%) é contratada pelo regime efetivo/estatutário, o que lhes garante estabilidade 

empregatícia, conforme o regime único dos servidores públicos. Esse grupo apresenta também 

um tempo considerável de permanência no cargo — de 15 a 20 anos (coincidente com a 

criação e implantação da UEMS em 1994), esses somam (33%) dos respondentes. 

Segundo a pesquisadora Jussara de Loiola Araújo (2005, p.40), os professores se 

movimentam entre duas zonas, que a psicologia denomina “zona de conforto” e “zona de 

risco”. A zona de conforto é conhecida por conta das situações que se apresentam em que 

quase tudo é previsível, conhecido e controlável; por sua vez, a zona de risco traz o 

imprevisível e a incerteza, provocados pelas situações inesperadas e pelas novidades. 

É fato que a introdução das TICs na educação passou a representar um desafio a mais 

e que deve ser enfrentado pelo professor em seus saberes/fazeres; além de tratar com as 

questões peculiares de sua área do conhecimento, esse profissional se encontra imerso na 

inovação educacional, que tem tomado de assalto as instituições de ensino superior no Brasil. 

Propostas educacionais inovadoras, quando não são iniciativas próprias dos professores, 

normalmente são experimentadas e/ou reelaboradas por eles com a finalidade de serem postas 

em prática. 

Todavia, colocar uma nova proposta educacional em prática não é somente 

acompanhar receitas preestabelecidas. Ao professor, é importante a contraposição do contexto 

exigido pelas novas propostas e sua realidade vivida na instituição e em sala de aula, com a 

finalidade de se proceder a uma rigorosa avaliação a respeito das finalidades dessa nova 

proposta e de como ela impulsionará o aprendizado dos alunos. 

De acordo com Araújo (2005, p.45), os professores, muitas vezes, não optam por 

permanecer na zona de conforto; são diversos os fatores que os levam a isso, como 

insatisfação profissional, acomodação em cargos/empregos e as formas já preestabelecidas, 
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com os mesmos métodos e ações didáticas de propor e caracterizar o ambiente educacional 

em sala de aula. Dessa forma, não podem receber o status de acomodados sem que se levem 

em conta determinadas variáveis, como a estrutura da instituição, o trabalho em equipe 

desenvolvido e promovido pela gestão e as políticas publicas e institucionais voltadas a esse 

panorama. 

Fiorentini (2004, p.50), sob esse aspecto, alega que o trabalho colaborativo tem sido 

uma excelente alternativa para os professores diante dos desafios impostos pelas TICs em 

suas ações. Por meio da colaboração, todos trabalham e se apoiam conjuntamente, 

direcionados a objetivos comuns negociados pelo acordo grupal. Desse modo, quando o 

professor decide trabalhar com novas tecnologias em suas aulas, adentrando na zona de risco 

do inesperado, é importante que ele o faça apoiado por outros profissionais que tenham 

interesses semelhantes, situação que poderia ser desenvolvida na UEMS mediante os núcleos 

de pesquisas de ensino, lotados na pró-reitoria de ensino, uma vez que são nesses núcleos que 

os projetos pedagógicos desta IES são revistos, refeitos e aprimorados na medida do possível. 

Araújo (2005, p.75) destaca, ainda, que o trabalho em equipe realizado com outros 

professores, pesquisadores, educadores, pode representar um incentivo interessante aos 

professores que desejam trabalhar com as novas tecnologias, potencializando o processo de 

aprendizagem de seus alunos e adentrando na zona de risco. Essa mobilização, além do 

incentivo, pode promover alternativas diferentes ao professor em consequência da troca de 

experiências e do surgimento de novas ideias. 

Outra análise feita por esta pesquisadora está relacionada à área de atuação dos 

professores respondentes, conforme apresentada na Tabela 7: 

TABELA 7 — Área de formação dos professores 

Formação Frequência Percentual (%) 

Agrárias 18,15 11 

Biológicas ou saúde 29,7 18 

Exatas 37,95 23 

Humanas 51,15 31 

Sociais aplicadas 26,4 16 
 

Nota-se pela análise da Tabela 7 uma predominância de professores com formação na 

área de humanas (31%), seguida pelas áreas de exatas (23%) e de biológicas ou saúde (18%), 

demonstrando claramente a vocação inicial da UEMS, mediante a oferta de licenciaturas, 

conforme exposto no Capítulo IV. 

Tradicionalmente, o desenvolvimento das tecnologias esteve relacionado às áreas de 

matemática, física, química e engenharia, havendo mesmo inúmeros estudos, pesquisas e 

experimentos nessas áreas, correlacionados a seu desenvolvimento, informação também 

constatada no trabalho de Ricardo Carvalho Costa (2010, p.57). Todavia, não se pode afirmar 

com exatidão que os profissionais da área de exatas estejam mais afeitos à manipulação 

dessas tecnologias que os de outras áreas, mesmo porque esta pesquisa não contemplou tais 

dados (o que pode ser feito em pesquisas futuras). 

Ademais, é curioso tomar conhecimento de que as TICs surgiram no bojo da 

educação. Altoé e Silva (2005, p.30) relatam que na década de 1940 nos Estados Unidos, com 

o objetivo de formar especialistas para a guerra, foram desenvolvidos cursos que utilizavam 

ferramentas audiovisuais. Já em 1946, essa tecnologia educacional foi introduzida como 

matéria no currículo escolar a partir dos estudos de Educação Audiovisual da Universidade de 

Indiana. 
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No Brasil, as primeiras práticas de ensino que utilizaram as tecnologias na educação 

estiveram correlacionadas à educação a distância (EaD). Em 1939 e 1941, respectivamente, o 

Instituto Rádio Monitor e o Instituto Universal Brasileiro realizaram experimentos educativos 

com o rádio que deram origem ao Movimento de Educação de Base (MEB), que tinha por 

objetivo a alfabetização e o apoio à educação de jovens e adultos, por meio das chamadas 

escolas radiofônicas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. 

6.2 Uso das TICs 

As questões de 10 a 40 possibilitaram traçar um quadro sobre o uso das TICs em 

atividades pessoais (Gráfico 5) e profissionais dos docentes (Gráfico 7). 

GRÁFICO 5 — Uso pessoal das TICs pelos docentes 
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GRÁFICO 6 — Uso de TICs na sala de aula 

 

 

GRÁFICO 7 — Uso profissional das TICs pelos docentes 
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hierárquica entre professor e aluno, possibilitando novas formas de interação na atividade 

docente e, possivelmente, até de maneira verticalizada. 

Pensando na comparação entre uso profissional e pessoal das TICs expostos na 

Tabela 8, nota-se menor utilização de telefones celulares e TV por assinatura em sala de aula. 

Isso pode ser explicado, uma vez que tais TICs estão mais ligadas com a vida cotidiana dos 

respondentes do que com a vida profissional, como também pela falta de aparelhos de TV 

disponíveis em sala de aula na UEMS. Pode-se supor que a baixa utilização de lousa 

eletrônica (12%) esteja centrada na dificuldade em obter a tecnologia necessária para equipar 

as salas de aula — isto é, ela não é viabilizada pelos gestores desta universidade. Há apenas 

uma lousa eletrônica em toda a universidade e essa se encontra na sede da UEMS, na cidade 

de Dourados (MS). Por outro lado, o uso de softwares educativos com um percentual de 54% 

apontou para uma tendência positiva na educação, pois revelou a extensão da atividade 

educacional para fora das universidades, quer pelo ensino a distância, quer pelo 

acompanhamento ou monitoramento virtual. 

Outra análise pertinente é em relação ao acesso dos professores respondentes às TICs: 

dos 165, todos declararam utilizar o computador na vida pessoal e 96% na vida profissional. 

De fato, de todos os artefatos tecnológicos, o computador com acesso à Internet parece ser a 

ferramenta mais usual. Corroboram para essa visão a preocupação em introduzir a ferramenta 

computacional no âmbito do ensino escolar básico por meio de dois procedimentos: o 

primeiro, a inclusão nos currículos escolares da disciplina de informática; e o segundo, por 

meio da utilização do computador ao aprendizado de outras disciplinas do currículo, conforme 

normas e orientações emanadas das Secretarias competentes do Ministério da Educação. 

Wilges (2006, p.35) comenta que os softwares educacionais tanto são os programas 

criados para essa finalidade como outros que podem ser adaptados, como as planilhas 

eletrônicas e os editores de textos. A Figura 7 exemplifica o processo de construção do 

conhecimento por meio da informática. 
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TABELA 8 — Comparação entre uso profissional e uso pessoal 

 
PROFISSIONAL PESSOAL 

USO DAS TICS Sim Não Sim Não 

Q.25 — Computadores pessoais (PCs, 

personal computers) 
96% 1% 100% 0% 

Q.26 — Câmeras de vídeo e/ou foto para 

computador ou webcams 
55% 36% 77% 22% 

Q.27 — Gravação doméstica de CDs e 

DVDs 
53% 38% 64% 35% 

Q.28 — Suportes para guardar e portar 

dados como discos rígidos e/ou HDs 

externos, cartões de memória, pendrives, 

zipdrives, entre outros 

89% 8% 97% 3% 

Q.29 — Telefones celulares e/ou tablets 53% 40% 98% 2% 

Q.30 — TV por assinatura e/ou TV a cabo, 

TV por antena parabólica, TV digital 
24% 65% 92% 8% 

Q.31 — Correio eletrônico (e-mail) e as 

listas de discussão (mailing lists) 
91% 6% 99% 1% 

Q.32 — Internet, a World Wide Web, 

websites e home pages 
92% 5% 99% 1% 

Q.33 — Lousa eletrônica 12% 77% 
  

Q.34 — Redes sociais (blogs, Facebook, 

WhatsApp, LinkedIn, Twitter, entre outros) 
64% 30% 88% 11% 

Q.35 — Softwares educativos ou de 

simulação 
58% 34% 

  
Q.36 — Streaming, podcasting, Wikipedia, 

entre outros 
37% 52% 58% 41% 

Q.37 — Tecnologias digitais de captação e 

tratamento de imagens e sons (Vimeo, 

YouTube, Last.fm) 
63% 30% 79% 19% 

Q.38 — Captura eletrônica ou digitalização 

de imagens por meio de scanners 
64% 28% 87% 13% 

Q.39 — Fotografia, cinema, vídeo e som 

digital (TV e rádio digital) 
53% 39% 78% 20% 

Q.40 — Tecnologias de acesso remoto: Wi-

Fi e/ou Bluetooth, RFID. 
73% 21% 93% 5% 

Fonte: Pesquisa. 
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FIGURA 7 — Construção do conhecimento mediada pela informática 

 

Fonte: WILGES, 2006. 

Contudo, a utilização do computador conectado à Internet como ferramenta 

educacional não é algo simples como possa parecer. O professor que quiser se beneficiar 

desse recurso terá de programar suas aulas, elaborando cuidadosamente materiais e prestando 

auxílio individualizado aos alunos, observando o ritmo de aprendizado deles. Muitas vezes, o 

próprio professor possui dificuldades em interagir com essas tecnologias que, importante 

citar, não se restringem à ferramenta computacional, mas a outras ferramentas, tais como os 

recursos audiovisuais, os telefones móveis, as tecnologias digitais de captação e tratamento de 

imagens e sons, as tecnologias de acesso remoto, entre outros. 

6.3 Barreiras para o uso das TICs 

De acordo com o Gráfico 9, o principal obstáculo para a utilização das TICs em 

situações de ensino e aprendizagem é a falta de equipamentos adequados na instituição em 

que o docente trabalha. Já no Gráfico 10, pode-se notar que apenas 27% dos respondentes já 

realizaram ou realizam curso ou formação para o uso das TICs na educação superior. 

Nas questões Q.41 a Q.44, foi solicitado ao respondente que apontasse quais os 

principais obstáculos para a utilização das TICs em situações de ensino e aprendizagem. 



96 

GRÁFICO 8 — Obstáculos 

 

 

A maioria dos respondentes se diz preparada para manusear os aparelhos eletrônicos 

(56%). No entanto, os respondentes também afirmam sentir necessidade de treinamento 

específico (53%), ambas as questões denotam certa discrepância, pois, se já sabem manusear, 

qual seria a necessidade de mais formação? Creio que faltou uma questão no formulário que 

pudesse esclarecer essa discrepância. Outro fato que fica difícil explicar é por que os docentes 

responderam que dispõem de computador no ambiente profissional (96%) e na questão 43 

apenas 52% afirmam não dispor de computadores pessoais. Pode ser que o entendimento da 

questão tenha sido interpretado como ter computador de propriedade própria no ambiente de 

trabalho. Provavelmente a questão não foi bem formulada e precisa ser revista em pesquisas 

futuras. A questão da estrutura institucional com relação ao fornecimento a contento de TICs 

é uma vez mais constatada quando 78% garantiram não haver equipamentos adequados na 

instituição em que exercem sua atividade profissional, no caso a UEMS. 

Tendo em vista o Gráfico 8, foi importante refletir sobre o papel da universidade na 

efetiva introdução das TICs no uso da atividade docente. As questões Q.42 e Q.44 sugeriram 

a demanda de um papel mais ativo por parte da instituição, quer no oferecimento de 

treinamentos específicos para docentes (ver Gráfico 12, Q.52), quer na disponibilização de 

equipamentos adequados para a atividade. 
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GRÁFICO 9 — Sobre a realização de cursos de formação em TICs 

 

 

A ausência de um treinamento específico para o professor atuar com as novas 

tecnologias na educação superior é tema de pesquisa realizada por Wilges (2006, p.55), que 

enfoca o trabalho pedagógico de professores universitários no ensino da matemática em face 

das TICs. De acordo com a autora, a prática dos professores ainda está bastante assentada no 

perfil tradicional da educação, em que aulas expositivas com o conteúdo apresentado aos 

alunos dão o tom dos processos de ensino e aprendizagem efetivados em sala de aula; 

seguem-se a elas as resoluções de um rol de exercícios para a memorização dos conteúdos e 

provas, usadas para se auferir o que os alunos sabem/aprendem em sala. O que ocorre é a 

transferência do conhecimento, em que o professor ensina e o aluno aprende (mediado pela 

perspectiva de seus professores). 

No entanto, o trabalho pedagógico com as novas tecnologias pressupõe a construção 

do conhecimento para ambos (professores e alunos) das atividades propostas e de toda uma 

rotina cuidadosamente estabelecida. A proposta pedagógica mediada pelas TICs é centrada no 

aluno, enquanto a função do professor será auxiliá-lo no processo de construção de sua 

aprendizagem, incentivando sua curiosidade em buscar elementos e contribuindo assim para o 

desenvolvimento de sua autonomia, como foi descrito em capítulos anteriores. 

A partir da mediação das TICs, o professor desenvolve os conteúdos por meio de 

experiências oriundas da interação do aluno com os meios físico e social, nos quais a principal 

finalidade deee (aluno) é aprender a fazer, levando-se em conta suas atitudes e habilidades, as 

quais vão sendo adquiridas no percurso do aprendizado. De acordo com Wilges (2006, p.45), 

essa é uma proposta que se fundamenta na solidariedade e cooperação entre os pares. No 

desenvolvimento de habilidades do sujeito, torna-se necessária a interação com o meio em 

que se vive, e a utilização do computador, por exemplo, pode proporcionar e oportunizar 

mecanismos para o desenvolvimento dos alunos, ao potencializar as possibilidades dessa 

interação. 

Nesse panorama, a preparação do professor torna-se primordial para conseguir extrair 

das TICs todas essas possibilidades elencadas. Muller (2005, p.30) reflete que as experiências 

desse profissional se constituem por suas vivências e é nessa perspectiva que se estrutura e 

ocorre todo o embasamento de sua experiência. Por exemplo, na formação dos professores em 

Informática na Educação, busca-se enfatizar a noção de “professor capacitando professor”, 

para que, por meio do uso de práticas experimentais em sala de aula e em seus contextos, 

sejam possíveis a troca, o compartilhamento e a socialização. Desse modo, refina-se o 

conhecimento teórico que o professor adquiriu em sua atuação. 

27%

65%

8%

Sim
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O professor normalmente tem uma tarefa a mais em seu fazer docente, uma vez que, 

além de se preocupar com o conteúdo específico que administra, precisa estar atento a essas 

inovações tecnológicas e em constante renovação, no sentido de buscar novas competências 

que visem ampliar suas possibilidades de atuação em sala de aula diante dos alunos. Portanto, 

além de se tornar pesquisador de sua área, refazendo constantemente seu material e refletindo 

sobre os conteúdos, ainda tem de se preocupar em como usar de maneira satisfatórias todos 

essas ferramentas e/ou artefatos que se encontram no dia a dia do alunado. Exigem-se, então, 

dois processos que devem ser constantes na atuação do professor: a formulação e a 

atualização ininterruptas de seu projeto político, pedagógico, pessoal e coletivo, além da 

elaboração de textos reconstrutivos de caráter científico. Esses são desafios que, para serem 

superados, necessitam de treinamento e/ou aperfeiçoamento, discussões e integração do uso 

dos computadores pelos professores e das demais tecnologias e mídias que advêm do uso cada 

vez maior da web. Também é necessário incorporar a compreensão dos possíveis benefícios 

que essas tecnologias podem proporcionar nos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

A partir desse novo contexto de atuação, se o professor não estiver habilitado para a 

utilização dos aparatos tecnológicos, das mídias que surgem e acrescentam valores sociais e 

culturais diversos, bem como dos novos processos comunicacionais que surgem por meio 

dels, assim como não conhecer as principais formas de linguagem que envolvem a produção e 

o acesso às informações veiculadas por essas mídias, a integração de recursos dessas 

tecnologias poderá ocorrer de maneira equivocada e lenta nas práticas pedagógicas tanto em 

sala de aula presencial como em ambientes de aprendizagem virtual. Desse modo, fica 

evidente a necessidade de formação continuada para o professor que já atua, tanto na 

educação básica como na superior e em qualquer modalidade, presencial ou a distancia. 

Segundo já mencionado, essa foi uma necessidade apontada pela maioria dos 

professores respondentes nesta pesquisa (53%). Conforme Pozo (2002, p.80), há diversas 

fontes de aprendizagem profissional visando ao desenvolvimento e ao suporte de 

competências. Tais fontes se encontram subdivididas em duas categoriais: a aprendizagem 

implícita e a explícita. 

Em relação à aprendizagem implícita, costuma-se atribuir, também, a nomenclatura de 

conhecimento tácito, ou seja, aquele adquirido de forma não intencional, muitas vezes de 

modo empírico, fora de ambientes formais de ensino e que faz parte dos conteúdos pessoais, 

específicos e não codificados. Já a aprendizagem explícita é a resultante de ações 

propositadas, organizadas e conscientes com a finalidade de aprendizado, ocorrendo em meios 

formais como as instituições escolares. 

Leite, Godoy e Antonello (2006, p.46) citam estudos que apontam a discrepância 

existente entre os conhecimentos proporcionados pela aprendizagem explícita e as habilidades 

requeridas de profissionais para a execução de suas funções de forma eficiente, questionando 

se a formação em nível superior desses profissionais os prepararam adequadamente para o 

enfrentamento dos contextos inerentes à sua atuação. Em seguida, eles fazem uma 

comparação com a aprendizagem pela experiência desses profissionais, fundamentada na 

noção do aprender-fazendo e que pode se dar no próprio ambiente de trabalho. 

Todavia, os autores questionam a aprendizagem pela experiência, forma de aquisição 

de competências que ainda se configura em muitas organizações, uma vez que profissionais 

podem estar aprendendo em situações nas quais comportamentos e rotinas tradicionais já não 

mais representam perspectivas para se atingirem os objetivos institucionais e os desempenhos 

individuais ou coletivos com excelência; além disso, o modelo de aprendizagem implícita 

pode gerar consequências graves para o processo de inovação e criatividade (LEITE; 

GODOY; ANTONELLO, 2006, p.57). 

Embasada nessa teoria, esta pesquisa questiona qual a melhor forma de preparar, 

treinar ou formar professores para agirem com excelência ante as novas tecnologias em sua 
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atuação profissional, uma vez que grande parte dos professores respondentes (65%) revelou 

não frequentar cursos de formação para trabalharem com as TICs em sala de aula. 

De acordo com Medeiros (2007, p.37), a formação do professor é um processo 

sistemático e intencional e que permite a esse profissional as condições para ampliar seu 

saber, seu saber fazer e seu saber ser; tais condições são imprescindíveis para que se consolide 

efetivamente a prática pedagógica do professor, o que, certamente, resultará em novos modos 

de ensinar, favorecendo a aprendizagem dos alunos e seu sucesso escolar. A grande questão é 

que a formação de professores oferecida em cursos de licenciatura no país possui caráter 

aligeirado e não é assumida como prioridade nas obrigações políticas do poder público 

nacional e, muitas vezes, pelas instituições responsáveis por esse fazer educativo. 

Mediante isso, surgiram nos últimos anos diversas propostas de formação continuada 

proporcionadas pelo governo federal e viabilizadas mediante parcerias com outras IES. A 

formação continuada torna-se um processo necessário para acompanhar o desenvolvimento da 

sociedade e as especificidades que aparecem no percurso do ensino, além de funcionar como 

uma perspectiva amenizadora de possíveis fracassos ou lacunas da formação inicial. 

Segundo Nogueira et al. (2013, p.27), a sistemática de formação do professor 

universitário para atuar pedagogicamente com as TICs deve abranger a compreensão das 

potencialidades que tais recursos oferecem para a construção do conhecimento. Essa 

formação deverá capacitar aquele profissional, visando à utilização dessas ferramentas em sua 

prática, tanto pedagógica como técnica, uma vez que o professor terá a responsabilidade de 

lidar com as TICs, incorporando-as no processo da construção de conhecimento feita por seus 

alunos, por meio da elaboração de novas didáticas e metodologias que permitam a interação 

entre professor, tecnologia e aluno, mediadas pelas experiências vivenciadas externamente ao 

ambiente da instituição educacional. 

Todavia, alertam os autores, o que para muitos representa uma habilidade complexa de 

adquirir, em determinadas situações perpassam por questões de estrutura técnica, já que 

muitas instituições possuem recursos com problemas técnicos causados pela falta de 

manutenção ou, ainda, simplesmente não os possuem. Tal panorama ficou evidente a partir do 

discurso dos professores respondentes quando perguntados sobre as barreiras enfrentadas para 

a utilização das TICs (Q.44): 78% deles referem-se à inexistência de equipamentos adequados 

na instituição para esse trabalho. 

No Gráfico 10, contendo as questões (Q.46 a Q.49), quando inquirido dos 

respondentes qual o papel da universidade em oferecer equipamentos adequados e em bom 

estado de manutenção para servir como recursos nas aulas, 45% revelaram a insuficiência de 

equipamentos, 59% responderam que os equipamentos em parte estão em boas condições de 

uso, 47% disseram que, em parte, a universidade realiza manutenção em seus equipamentos, 

assim como 86% têm a opinião de que a universidade deveria investir mais na compra e 

variedade de recursos tecnológicos. 
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GRÁFICO 10 — Universidade e TICs 

 

 

As questões Q.47 e Q.48 versam sobre o bom estado de uso e a manutenção dos 

equipamentos feita pela universidade: em ambas, os respondentes apontam que, embora haja 

bom estado e manutenção, o serviço prestado deveria ser mais constante e eficaz. A questão 

Q.49 tendeu a resumir o ponto crucial a respeito do papel da universidade na efetivação do 

uso das TICs em sala de aula: nota-se que 86% dos entrevistados indicam a necessidade de 

mais investimentos em recursos financeiros e técnicos por parte da universidade. 

Apesar de a universidade, por meio de seus gestores, ter um papel importante no 

incentivo e estímulo do uso de TICs em sala de aula, constatou-se a necessidade de 

aprofundar-se sobre os hábitos de uso dessas tecnologias pelos docentes em sua atividade 

profissional. Conforme visto anteriormente, o uso das TICs pelos respondentes é de grande 

peso nas atividades cotidianas, fora a profissional, mas seria inegável supor que esse uso 

cotidiano não estimule ou, pelo menos, abra espaço para o uso profissional das tecnologias. 

A introdução das TICs no ensino e aprendizagem escolar também esbarra na 

resistência gerada pelos custos que os equipamentos tecnológicos representam, desde sua 

aquisição até sua manutenção. Pimentel (2013, p.209), em pesquisa que analisa as políticas 

públicas educacionais voltadas para a introdução das TICs e da estruturação da EaD no Brasil, 

afirma que pensar tais políticas é sair do contexto legal e procurar a compreensão do contexto 

social mundial, configurado por profundas desigualdades sociais em nível gigantesco. 

O Brasil, como se sabe, possui um território imenso e tem necessidades urgentes de 

criação, desenvolvimento e aplicação de políticas eficazes em curto, médio e longo prazos. 

Assim como em muitos países ocidentais, incorporou-se às políticas em educação a 

necessidade de computadores nas escolas brasileiras, alcançando o desenvolvimento maior na 

década de 1990. Tal período teve por objetivo popularizar os computadores no sistema 

educacional, porém não chegando, ainda, ao universo da educação universitária. Às escolas, 

então, eram incorporadas, por meio de seus currículos, disciplinas que tinham relação com a 

informática; além disso, criaram-se programas e planos oficiais que se destinaram à aquisição 

e à dotação de escolas com equipamentos e aparelhos informacionais; o processo de gestão 

(matrículas, notas, expedientes, entre outros) passou a ser feito por meio do computador e 

lançaram-se os primeiros programas educativos e a formação de professores para atuarem 

com essas tecnologias. 
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Essa estratégia continua fortemente presente nas diretrizes políticas para o campo das 

TIC e na educação a distância com o discurso da democratização do acesso e da permanência 

presente nos documentos oficiais do Ministério da Educação, nos quais a questão das TIC e 

da modalidade a distância passa a ser um desafio para o ensino superior no enfrentamento dos 

baixos índices educacionais e formação de professores. 

Os dados da educação em geral são ruins e indicam que, apesar das boas intenções das 

declarações oficiais das Secretarias que compõem o MEC, bem como as avaliações feitas pelo 

INEP, as iniciativas para o uso das TICs e da educação a distância como estratégia para o 

cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação são ainda incipientes. A UEMS, por 

exemplo, tenta inserir a modalidade de educação a distancia em substituição a seu projeto 

inicial de rotatividade de cursos desde 2002, mas ainda não conseguiu oferecer cursos 

próprios nessa modalidade, apenas oferece algumas dependências e esporadicamente os 20% 

permitidos nos cursos presenciais. No entanto, segundo pesquisa realizada no ambiente 

Moodle da IES, cerca de 90% dessas ofertas de dependências e os 20% em algumas 

disciplinas dos cursos são iniciativas de alguns professores, mas o ambiente funciona como 

um depósito de conteúdos e não há menor interatividade entre tais professores e seus alunos. 

A UEMS tentou seu credenciamento em EaD em 2004 e não obteve por falta de 

dotação orçamentária. Só a partir de 2011, obteve seu credenciamento por meio de decreto 

mediante a parceria que realizou com a Universidade Aberta do Brasil, oferecendo um curso 

de bacharelado de administração em gestão pública e especialização. Somente em 2016 foi 

que a UEMS solicitou o credenciamento oficial como universidade individual, incluindo 

alguns polos de EaD em suas unidades presenciais: Dourados, Campo Grande, Cassilândia, 

Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã. 

A viabilidade da estruturação de ambientes tecnológicos na educação superior no 

Brasil ainda encontra percalços na forma como estão estruturados os órgãos que implementam 

programas educacionais: o Ministério da Educação (MEC) conserva o controle dos 

experimentos em educação, mesmo em face das dificuldades e oposições verificadas no nível 

federal. Em grande parte dos casos, cada uma das coordenações centrais, no âmbito federal, 

possui o seu orçamento, o seu programa, os seus recursos humanos, laços com instituições, 

entre outros. Tal estrutura é verificada em cada um dos programas do governo e, no caso das 

TICs (incluindo-se aí o da EaD), é multiplicada em face das instituições nas quais 

implementarão os programas. Esse panorama representa um inchaço das estruturas físicas e 

humanas, que acabam por causar graves entraves de caráter pedagógico e administrativo-

financeiro, gerando críticas entre os profissionais envolvidos com a implementação de 

políticas e programas no âmbito das instituições de ensino superior, fato constatado mediante 

avaliações realizadas por visitas in loco aos polos de EaD, visitas essas desencadeadas pelo 

INEP. 

A questão Q.50 (Gráfico 11) apontou para a existência de hábitos da atividade docente 

não relacionadas ao uso das TICs (24%); por outro lado, 30% dos respondentes revelaram que 

não estão acostumados a trabalhar sem o auxílio das tecnologias. 
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GRÁFICO 11 — Questões referentes aos hábitos de utilização das TICs 

 

 

Outro fator que insere uma tendência positiva nos hábitos dos docentes da UEMS em 

relação às TICs é que 56% dos respondentes apontaram não ter dificuldade em trabalhar com 

as TICs com os alunos. No entanto, o alto índice da resposta “em parte” nas questões Q.50 a 

Q.53 aponta que, se, por um lado, há certa familiaridade dos docentes com as tecnologias 

(muitas vezes estimulado pelo uso pessoal); por outro, demonstram falta de seu domínio na 

atividade profissional (na questão Q.53, 61% dos respondentes indicam que estão 

parcialmente preparados para trabalhar com as novas TICs). 

Tendo em vista isso, é importante analisar que as TICs foram quase totalmente 

apropriadas pelos indivíduos contemporâneos na sua vida pessoal, mas, ao redirecioná-las a 

uma atividade profissional, torna-se necessário que esses entendam melhor como elas 

contribuem e ou potencializam suas atividades. A universidade, como corpo de gestores, tem 

papel central na adaptação de seus docentes às TICs no ambiente de aprendizado (42% 

indicam a necessidade em receber apoio da IES quanto à utilização das novas TICs e 33% 

concordam em parte). 

A análise das informações obtidas nos Gráficos 11 e 12 permite algumas conclusões, 

apoiadas nos estudos de Fregoneis et al. (2008, p.73): os professores acreditam na importância 

das novas tecnologias como ferramentas que podem impulsionar o aprendizado de seus 

alunos, tornando as aulas mais desafiadoras e motivadoras, deslocando-os para o centro do 

processo educativo e permitindo que construam o seu conhecimento, desenvolvendo a 

autonomia e o trabalho colaborativo. 

Contudo, tais profissionais apontam dificuldades materiais e não materiais que os 

levam a subutilizar os aparatos tecnológicos, quais sejam: número insuficiente de 

equipamentos, como computadores conectados à Internet; dificuldades de integração das TICs 

aos processos de ensino e aprendizagem; criação de metodologias e ações didáticas; falta de 

habilidades e conhecimentos por parte do professor e ausência de supervisão e apoio técnico. 

Mooij e Smeet (2001, p.38) mencionam a confiança dos professores em suas 

competências como o maior elemento que dificulta a integração das TICs ao ensino. Tais 

profissionais não introduzem as TICs em suas aulas por conta da não familiaridade e 

insegurança com computadores ou outras ferramentas tecnológicas. Dessa forma, é 
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importante que os professores sejam envolvidos em programas contínuos de desenvolvimento 

de competências necessárias à introdução dessas tecnologias em seus saberes-fazeres. 

No Brasil, algumas ações têm sido tomadas em relação à formação continuada de 

professores para atuarem com as novas tecnologias. É o caso da criação de cursos de 

capacitação, presenciais ou a distância, na modalidade extensão, de aperfeiçoamento ou 

especialização, cujos conteúdos versam sobre conhecimentos de informática e os seus 

aspectos pedagógicos. Tais cursos têm apresentado alguns pontos negativos, tais como a 

oferta fora do local de trabalho, realizados por meio de conteúdos compactados e 

descontextualizados da realidade do professor, deixando a critério desse profissional a 

vinculação das TICs com os conteúdos das disciplinas ensinadas, assim como o 

autoisolamento que o formato desses cursos garante ao professor (FREGONEIS; ALTOÉ; 

COSTA; SILVA, 2008, p.44). 

O Gráfico 12 apresenta o resultado das respostas às questões de concordância e 

discordância em relação à visão do docente sobre as tecnologias e o ensino superior, 

especificamente. 

GRÁFICO 12 — Nível de concordância sobre as afirmações relacionando o uso das 

TICs nos ambientes da educação superior em que trabalha 

 

 

A questão Q.54 afirmava que “o uso das TICs no ambiente de educação superior apoia 

práticas tradicionais docentes”. A questão Q.55 dizia que “o uso das TICs no ambiente de 

educação superior potencializa os processos comunicacionais e a produção intelectual no 

ensino e na aprendizagem dos alunos”. A questão Q.56 enunciava que “O uso das TICs no 

ambiente de educação superior auxilia na produção colaborativa entre os docentes e alunos, 

bem como no compartilhamento de conhecimento entre os pares”. A questão Q.57 perguntava 

se “É necessário incorporar aos processos de ensino e aprendizagem dos alunos a utilização 

de recursos, materiais e ferramentas que explorem as diversas mídias que permeiam o 

cotidiano atual”. Finalmente, a questão Q.58 indagava se “Os projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação devem contemplar em suas matrizes curriculares, disciplinas ligadas às novas 

TICs”. 

Lendo o Gráfico 12, constata-se que a maioria dos consultados concorda que a 

incorporação das novas tecnologias no ensino superior apoia práticas tradicionais docentes 

(48% concordam totalmente e 18% concordam parcialmente). Como apontado na Tabela 8, as 
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TICs estão incorporadas na vida pessoal dos sujeitos. Percebe-se que as tecnologias possuem 

potencial de afastar a educação de métodos instrucionais tradicionais, apesar de os docentes 

da UEMS em sua maioria (66%) afirmarem que as TICs ainda apoiam práticas tradicionais 

nessa universidade. 

No entanto, para esses docentes, as TICs introduzidas na educação superior 

potencializam os processos comunicacionais (de um total de 89%, 28% concordam totalmente 

e 61% concordam) e melhoram a produção intelectual nos processos educativos (questão 

Q.55). O caráter colaborativo necessário na educação superior, exposto anteriormente na 

pesquisa bibliográfica, é compartilhado pelos docentes da UEMS conforme demonstra a 

questão Q.56, em que 35% concordam totalmente que o uso das TICs auxilia na produção 

colaborativa e no compartilhamento do conhecimento, bem como potencializa as interações 

professores-professores, professores-alunos, alunos-alunos e, assim, seria importante que os 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação agregassem em seus currículos disciplinas 

ligadas às TICs (na questão Q.58, do total de 67%, 26% concordam totalmente e 41% 

concordam). Na questão Q.57, os professores acham necessário incorporar aos processos de 

ensino e aprendizagem dos alunos a utilização de recursos, materiais e ferramentas que 

explorem as diversas mídias que permeiam o cotidiano atual, pois, nessa afirmação, 32% 

concordam totalmente e 57% concordam, totalizando 89% de aceitação da referida frase 

afirmativa. 

As respostas dos professores corroboram os argumentos de Reis, Santos e Tavares 

(2012, p.52), que em pesquisa sobre a opinião de professores quanto à utilização das TICs em 

sala de aula referenciam que esses profissionais compreendem que, no contexto atual, eles 

têm o seu papel modificado, necessitando desenvolver outras competências para um trabalho 

de forma mais consciente, buscando levar os educandos a interpretar os inúmeros 

conhecimentos que abrangem os processos educativos de modo racional. Dessa forma, eles 

rompem com os formatos tradicionais de aulas expositivas, mesmo porque essas já não mais 

motivam as gerações atuais, apesar de os docentes da UEMS afirmarem (na Q.54) que, em 

sua maioria, as TICs ainda apoiam práticas tradicionais, portanto utilizam as ferramentas 

apenas em seu aspecto instrucional. 

Ainda de acordo com Reis, Santos e Tavares (2012), os professores compreendem 

que, por estarem diretamente ligados aos alunos, devem adquirir o entendimento, o 

conhecimento para analisar e utilizar as novas tecnologias. 

Assim, faz-se necessário que alunos e professores possam acessar frequentemente as 

novas tecnologias, se as universidades oferecerem ambientes para tal e com variedade de 

ferramentas tecnológicas e digitais. Para tanto, é preciso um esforço conjunto entre 

profissionais da educação, gestão institucional e políticas públicas. 

Antes de encerrar a análise do instrumento, passamos à análise dos Gráficos 13 a 15, 

referentes às questões Q.06, Q.07 e Q.08, que buscam explicar como os docentes entendem o 

conceito de “processo comunicativo”. Para isso, fizemos três afirmações, que devem ser 

avaliadas segundo uma escala de concordância e discordância: 

 Questão Q.06 — O processo comunicativo com referência às práticas destinadas a 

promover a efetiva comunicação entre as pessoas (Gráfico 13); 

 Questão Q.07 — O processo comunicativo é todo o estágio em que uma 

mensagem passa para ser comunicada — da produção à recepção da mensagem. 

Esse processo recebe interferência de diversos fatores — da tecnologia utilizada às 

referências culturais de quem emite e de quem recebe (Gráfico 14); 
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 Questão Q.08 — O processo comunicativo é um processo em que as velhas 

distinções entre emissor, meio e receptor se confundem e se trocam até estabelecer 

outras formas e outras dinâmicas de interação (Gráfico 15). 

GRÁFICO 13 — Resultados da questão Q.6 

 

 

GRÁFICO 14 — Resultados da questão Q.7 
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GRÁFICO 15 — Resultados da questão Q.8 

 

 

É possível notar que o alto grau de concordância nas questões Q.06 e Q.07 revela que 

o público respondente possui um entendimento mais claro do processo comunicativo como 

ato de troca de mensagens. Por outro lado, a distribuição mais igualitária das respostas na 

questão Q.08 tendeu a apontar a falta de clareza dos docentes em relação à evolução dos 

estudos da área de comunicação, os quais versam sobre o afrouxamento dos papéis entre 

emissor, receptor e mensagem. Mais de 22% rejeitam o processo comunicativo como algo 

mais dinâmico, enquanto 31% não sabem ou não entendem como ele seria, fato que os 

estudiosos da área já apontam em suas pesquisas há algum tempo. 

Pode-se repensar os modelos de comunicação que estão sendo vivenciados, 

introduzindo nos ambientes educativos formas de comunicação mais descentralizadas e 

horizontais, que aproximem professores e alunos, que permitam trocas efetivas de saberes e 

fazeres, que facultem que todos os integrantes do processo sejam, ao mesmo tempo, emissores 

e receptores, que todos tenham autoria e produzam cultura, criando e recriando significados 

diante do mundo em que vivem. Atualmente o aluno e o professor, ambos receptores e 

emissores nos processos comunicacional e educacional, têm capacidades cognitivas e 

sensíveis, pluri e transculturais de elaboração e reelaboração constantes, interagindo com seu 

meio, transformando-o e sendo por ele transformados. 

O fato interessante é que a questão Q.08 é um ponto de imbricação entre a ação 

comunicativa e a ação docente, pois, cada vez mais, vê-se que os papéis determinados e por 

vezes estanques entre professor e aluno deveriam dar lugar a uma relação menos 

verticalizada. No entanto, não se pode afirmar que isso ocorre na UEMS. O instrumento não 

contemplou de maneira suficiente até que ponto os professores entendem a atividade docente 

como um ato constitutivo de um processo comunicativo. Para Martín-Barbero (2000, p.52) 

ainda prevalece no sistema educacional uma relação verticalizada entre aluno e professor e 

linearmente sequencial no aprendizado. Para o autor, enquanto essa realidade permanecer e “o 

modelo pedagógico mantiver essa sequencialidade, não haverá tecnologia capaz de tirar a 

escola do autismo em que vive”. 

A questão Q.09 buscava analisar o entendimento dos docentes quanto às TICs. Ela 

afirmava que “as tecnologias de comunicação e informação podem ser entendidas como um 

conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que, por meio das funções de hardware, 

software e telecomunicações, proporcionam a automação e a comunicação dos processos de 

negócios, da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem”. 
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GRÁFICO 16 — Resultados da questão Q.09 

 

 

Nessa questão, nota-se também o alto grau de concordância quanto à definição 

proposta sobre as TICs. Se somarmos o item concordo com o item concordo totalmente, 

obtém-se o percentual de 86% confirmando que as TICs proporcionam a comunicação dos 

processos que envolvem a pesquisa científica e os de ensino e aprendizagem. 

Apesar desse alto índice de concordância na Q.09, o professor da UEMS não se sente 

preparado para introduzir as TICs em sua prática. Tal aspecto fica claro quando analisadas as 

respostas das questões Q.41 a Q.44, que justamente se referem às barreiras ao uso das TICs 

em sala de aula: apesar de a maioria dos professores revelar não possuir dificuldades em 

manusear equipamentos eletrônicos (56%), 53% declararam falta de treinamento específico 

para introduzir as TICs em sala de aula. Provavelmente, esse grupo ainda não se sente à 

vontade para utilizar tais tecnologias na sala de aula. Outra informação relevante é a de que 

78% garantiram não haver equipamentos adequados na instituição em que exercem sua 

atividade profissional. 

No Gráfico 17, fizemos alguns cruzamentos que julgamos pertinentes para continuar 

esta análise. 

GRÁFICO 17 — Uso das TICs na sala de aula 
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A questão Q.24 indagava: “Você utiliza ou já utilizou alguma(s) TIC(s) no processo de 

ensino e aprendizagem com os alunos nos cursos de graduação?” Percebe-se que apenas 5% 

responderam que sim, 22% que não e 31% não se manifestaram. 

Na questão Q.50 solicita-se que o docente informe quanto concorda/discorda a 

respeito do uso das TICs nos ambientes da educação superior em que trabalha, segundo a 

frase: “Estou acostumado a trabalhar sem utilizar as novas TICs junto aos alunos”. O 

resultado mostrou que 68% não usam as TICs em suas atividades educacionais. 

O Gráfico 18, de cruzamento de duas questões, apresenta a mesma questão Q.24 sobre 

o uso das TICs no ambiente educativo presencial com a questão Q.52, que trata se o docente 

tem ou não dificuldades para trabalhar com as TICs, em que 42% afirmam ter dificuldades. 

Verifica-se que 56% não apresentam dificuldades em trabalhar com as TICs, mas 

supõe-se que desses, apenas 5% confirmam o uso em sala de aula. Portanto, 51%, apesar de 

não terem dificuldades, não se utilizam dessas ferramentas que podem facilitar os processos 

comunicacionais e educacionais nos ambientes educativos do ensino superior. 

GRÁFICO 18 — Dificuldades no trabalho com as TICs versus uso em sala de aula 

 

 

Na sequência, no Gráfico 19, cruzamos a questão Q.24 com a questão Q.52, que versa 

sobre a necessidade que o professor tem de receber cursos de aperfeiçoamento para a 

utilização dessas novas TICs, confirmando, uma vez mais, o alto índice de professores (75%) 

que querem ajuda da universidade nessa capacitação. 

GRÁFICO 19 — Manifestação de necessidade de receber capacitação para trabalho 

com as TICs em sala de aula 
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Na sequência das correlações, ao ser cruzada a questão Q.24 com a questão Q.53, que 

avalia quão preparados estão os professores para trabalhar com as TICs, encontra-se uma 

discrepância, pois apenas 5% faz uso das TICs em suas aulas, enquanto 94% se diz preparado 

para trabalhar com as novas ferramentas, sendo que, ainda, como visto no Gráfico 19, 75% 

desejam apoio da universidade quanto à utilização das TICs. 

GRÁFICO 20 — Manifestação de preparo para atuar com as TICs versus real utilização 

nas salas de aula 

 

 

Como apontado anteriormente, os professores da UEMS se ressentem de uma 

formação pouco adequada para a utilização de todo o potencial das TICs. Esse sentimento, 

por vezes, provoca neles insegurança. E assim como no caso dos docentes da UEMS, os 

trabalhos de pesquisas da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul e da 

Católica do Paraná citadas neste trabalho, também apontam a insuficiência de equipamentos 

tecnológicos como dificultadores da utilização das TICs nas IES, além do pouco apoio dado 

pelas instituições. 
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CONCLUSÕES 

“O Homem, como um ser histórico, inserido num permanente  

movimento de procura, faz e refaz constantemente seu saber”.  

Paulo Freire 

Para avaliar a importância das TICs e da educação como processo comunicacional 

dialógico no ensino superior, optamos por fazer um estudo na Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul (UEMS), mais especificamente, entre o corpo docente que atua nessa IES, uma 

vez que é nela que trabalho há 22 anos como Técnica de Nível Superior (TNS). 

Com formação inicial no campo da publicidade, em maio de 1994 iniciei minha 

carreira na área educacional e, assim, fui buscar os conhecimentos necessários sobre 

educação, mediante uma especialização em metodologia do ensino superior, oferecida por 

uma IES particular na cidade de Dourados (Socigran, hoje Unigran), depois, um mestrado por 

meio de um Minter em engenharia de produção com ênfase em mídia e conhecimento entre a 

UEMS e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), realizado há 15 anos; e agora, 

com o doutorado neste programa de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo, 

trazendo-me de volta à minha área de formação inicial: a comunicação. 

Ao pensar na relação entre comunicação e educação, motivei-me a realizar uma 

pesquisa para entender a importância das TICs e da educação como processo comunicacional 

dialógico no ensino superior, especialmente na UEMS. 

A comunicação na sociedade atual tornou-se parâmetro fundamental quando se analisa 

e se pensa o futuro da humanidade, a qual, durante toda sua história, assistiu a novas 

descobertas e invenções que forçarem mudanças nos mais diversos códigos. E é nos 

ambientes educativos, principalmente na academia, que se encontra a educação, um dos 

institutos socializadores que mais reflete sobre essas mudanças sociais e, ao mesmo tempo, 

que tem o compromisso de transformar os cidadãos em sujeitos críticos, autônomos, 

reflexivos e conscientes para pensarem e intervirem na dinâmica social que se apresenta na 

atualidade. 

Entre as possibilidades que aventamos e que nortearam esta pesquisa, está a de que os 

docentes da UEMS, apesar de entenderem a importância da inclusão das TICs nos processos 

educacionais do ensino superior, nem sempre a utilizam; quando as empregam, supostamente 

o fazem nos moldes tradicionais de ensino, não contribuindo para um processo 

comunicacional mais dialógico no ensino superior.  

No início da pesquisa, pensou-se que os docentes da UEMS não consideram a 

comunicação social e a educação como processos em que o receptor também ocupa seu lugar 

de sujeito emissor que interage com as TICs e, consequentemente, com as mídias. 

Entendemos que tanto os alunos como os professores podem ser receptores e emissores nos 

processos comunicacional e educacional. Tal possibilidade foi comprovada mediante a 

opinião dos docentes exposta nos gráficos apresentados no capitulo anterior. A maioria dos 

respondentes (63%) possuiu um entendimento mais claro do processo comunicativo apenas 

como ato de troca de mensagens; no geral, os professores não têm uma compreensão mais 

clara e abrangente dos processos comunicacionais como algo dinâmico. 

A distribuição mais igualitária das respostas dadas pelos professores da UEMS que 

tratam do afrouxamento dos papéis entre emissor, receptor e mensagem, mediante a 

afirmativa “Processo comunicativo é um processo em que as velhas distinções entre emissor, 
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meio e receptor se confundem e se trocam até estabelecer outras formas e outras dinâmicas de 

interação”, tendeu a apontar a falta de clareza dos docentes em relação à evolução dos estudos 

da área de comunicação (questão Q.08; Gráfico 15). 

Há que se repensarem os modelos de comunicação que estão sendo vivenciados nos 

ambientes educativos. Faz-se necessário, conforme afirmam os autores da bibliografia 

pesquisada (Martín-Barbero, Freire, Soares, Citelli, entre outros), o incentivo a formas de 

comunicação mais descentralizadas e horizontais, que aproximem professores e alunos, que 

permitam trocas efetivas de saberes e fazeres, em que todos os integrantes do processo sejam, 

ao mesmo tempo, emissores e receptores, que todos tenham autoria e produzam cultura, 

criando e recriando significados diante do mundo em que vivem. 

Entendemos a educação como um processo comunicativo, forma essa entendida 

também por Paulo Freire (1994, p.58), que dizia que “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”. Comunicação é partilha de crenças, códigos, 

informações e sentimentos e somente ela pode criar empatia entre os indivíduos e promover o 

desenvolvimento social pleno do cidadão, pois na partilha está a origem de um princípio de 

organização de relações sociais menos hierárquicas, como afirma Wolton. Só por meio da 

comunicação é que criaremos nos ambientes educativos empatia entre professores e alunos, e 

destes com seus pares, seja na educação presencial, seja na EaD. 

Sabemos que na educação existem pressupostos específicos quanto aos processos de 

ensino e aprendizagem, quanto à forma de selecionar e trabalhar com conteúdos e quanto às 

maneiras de entender a avaliação, entre outros, e que esses pressupostos relacionam-se a 

determinadas visões de homem e de mundo que compõem as tendências pedagógicas de cada 

época. 

Nos dias atuais, consideramos as duas tendências pedagógicas apontadas por Libâneo 

(as liberais e as progressistas) para todos os ambientes educativos, afinal elas se interpenetram 

num movimento dialético em que ocorrem justaposições e rupturas. Considerar que as escolas 

e suas características sejam pura ou mutuamente excludentes seria absurdo. Somos mais 

favoráveis a adotar com mais expressividade as tendências progressistas nos cursos de 

licenciatura, afinal, de acordo com Libâneo (1998, p.67), essas advêm da escola libertária e 

pela pedagogia crítico-social dos conteúdos. Na pedagogia liberal, normalmente favorecem-se 

o individualismo e a competição, escamoteia-se a desigualdade social ao difundir a ideia de 

igualdade de oportunidades e desconsidera-se a desigualdade de condições gritantes que ainda 

temos em vários níveis: social, cultural, econômico, educacional, digital etc. 

(JOSGRILBERG, 2007, p.53). 

Entendemos que a escola progressista parte de uma análise crítica das realidades 

sociais, sustentando as finalidades sociopolíticas da educação, produzindo uma educação 

voltada para a conscientização da opressão e permitindo, consequentemente, uma ação mais 

transformadora. 

De maneira geral, a tendência progressista trabalha na perspectiva da relação 

horizontal/dialógica entre professor e aluno, o que é preconizado pelos autores pesquisados 

tanto da comunicação como da educação (Martín-Barbero, Freire, entre outros) como o 

melhor caminho educacional em qualquer nível. Existem troca e construção de conhecimento 

nos dois polos da relação (professor-aluno). Os temas trabalhados nos ambientes educativos 

têm dimensão social e política, sendo concebidos como uma das formas de transformação 

social e de reflexão sobre a realidade em que estamos inseridos, visando a mudanças na 

sociedade e nos sujeitos. 

Como expusemos nos capítulos I e II, se fôssemos fazer um cruzamento das duas 

áreas, poderíamos dizer que o modelo comunicativo informacional corresponderia à 

pedagogia liberal em sua versão conservadora, pois ela também tem como característica o 
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predomínio da autoridade do professor, sendo o aluno mero receptor. Nesse modelo, a 

preocupação com a mensagem também inexiste, sendo todo o peso dado à eficácia da 

transmissão. No modelo informacional, não se vincula o conhecimento da realidade concreta 

do aluno durante o ensino, enfatizando-se apenas a transmissão de saberes dominados pelo 

professor. 

Na pedagogia progressista, o modelo mais usado é o semiótico-informacional, pelo 

fato de se considerar a relação comunicativa como sendo a essencial. Há nela uma 

preocupação com a realidade e com a situação social e histórica, motivo pelo qual se relaciona 

essa tendência mais ao modelo comunicacional semiótico-textual — este considera que as 

mensagens são transformadas e construídas no âmbito de um conjunto cultural e que, nesse 

conjunto, os critérios de significação são diferentes. Outro motivo de seu uso é o fato de que, 

nesse modelo, o receptor e o emissor têm ambos um papel ativo — aluno e professor são 

partes integrantes do processo de aprendizagem. 

A Educomunicação, esta nova área de saber que está em construção e que, no meu 

entender, trata-se de um bom caminho a se tomar para a flexibilização dos projetos 

pedagógicos das licenciaturas na UEMS, propõe contribuir para o desenvolvimento completo 

do ser humano, assegurando sua plena e digna participação no processo democrático e 

ajudando as pessoas a ser construtoras de uma sociedade mais justa por meio do exercício 

pleno da cidadania, como afirmam Fernandes e Lima (2009, p.9). 

A Educomunicação busca, ainda, promover o encontro de saberes, desencadear a 

interlocução entre aqueles que constroem e, ao mesmo tempo, utilizam-se dos saberes 

produzidos. Trata-se de um campo de relação de e entre saberes, na construção de um espaço 

de questionamentos, de busca de conhecimentos, de produção desses, de ações e experiências 

que conduzem a produção de novos e outros saberes, num movimento dialógico. “A 

Educomunicação representa uma forma de conhecimento, uma área do saber e campo de 

construção que possui na ação a sua tônica mais proeminente”, como afirma Soares (2011, 

p.35). 

De acordo com o levantamento bibliográfico, foi possível tecer conclusões com 

relação ao uso pedagógico das TICs no ensino superior, o papel dos professores diante dessa 

realidade e da possibilidade de um processo comunicacional mais dialógico nos ambientes 

educativos presenciais do ensino superior, principalmente nos cursos de formação de 

professores, prioridade estabelecida pelo governo do Estado quando da implantação da UEMS 

e que se mantem até hoje. Seguem as principais conclusões obtidas nessa parte da pesquisa.  

Os professores: 

 concordam que as tecnologias melhoram seu desempenho em sala de aula, assim 

como o de seus alunos, em face da aprendizagem (FELDKERCHER; MATHIAS, 

2014); 

 ressentem-se de uma formação pouco adequada para a utilização de todo o 

potencial das TICs, o que frequentemente provoca-lhes insegurança, motivo pelo 

qual é comum optarem por permanecer em suas práticas de caráter tradicional 

(ROCHA, 2014); 

 apontam insuficiência de equipamentos e aparatos tecnológicos em suas escolas, 

dificultando, assim, a utilização das TICs; 
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 mencionam que as escolas dão pouco apoio na questão da incorporação das TICs 

nos ambientes educativos presenciais, salvo quando utilizadas as poucas salas de 

informática disponíveis; 

 entendem, quanto às práticas pedagógicas, que a mediação das TICs tem 

contribuído para a melhoria da aprendizagem dos alunos (RICCI, 2014). 

Em relação ao uso das TICs: 

 o uso dessas tecnologias provoca mudanças significativas nas relações entre ensino 

e aprendizagem e nas relações dos alunos e professores, demandando uma 

formação diferenciada para os professores (RICCI, 2014); 

 o uso das TICs em rede tem provocado também nos processos educacionais a 

superação de limites impostos pelo espaço-tempo; 

 na prática pedagógica, exige-se uma redefinição da formação profissional e do 

papel que o professor exerce nos ambientes educativos (FELDKERCHER; 

MATHIAS, 2014); 

 a apropriação e a utilização das potencialidades das TICs podem oferecer suporte 

para a comunicação entre os diferentes atores dos processos de ensino e 

aprendizagem — professores, alunos, equipe diretiva, pais, comunidade — e 

podem também criar um fluxo privilegiado de troca de experiências, informações 

que estruturam a tomada de decisões e criação de um espaço colaborativo de 

construção do conhecimento (FELDKERCHER; MATHIAS, 2014). 

Pudemos perceber, no decorrer desta pesquisa, que, assim como existiram 

transformações/evoluções nas práticas e entendimentos diferenciados sobre comunicação, 

também ocorreu o mesmo nas práticas educacionais. Constatou-se que não se passa 

mecanicamente de um modelo comunicacional para outro, bem como de uma tendência 

pedagógica para outra. Normalmente, há uma justaposição em alguns momentos e, em outros, 

uma interpenetração ou uma superação por incorporação desses modelos. Com isso, concebe-

se que o processo de mudança de tendências comunicacionais e educacionais não é linear, 

mas, sim, dialético. Existe conflito entre ideias diferentes, que buscam a superação num 

mundo material, certificando-nos de que a relação entre a construção histórica de modelos 

comunicacionais e de modelos educacionais pode auxiliar as IES e os governos a pensar em 

novas formas de trabalho, nas quais se assumam as interfaces entre os processos 

comunicacionais e educacionais. Isso colaboraria para a formação de professores que possam 

promover movimentos dialógicos entre as dimensões pedagógicas e didáticas e os desafios 

contemporâneos trazidos pelos ecossistemas comunicativos. 

Como vimos anteriormente, comunicar é, antes de mais nada, ser sensível às 

condições nas quais o receptor recebe a informação, aceita-a, recusa-a e a remodela em 

função de suas escolhas filosóficas, políticas, culturais, econômicas e educacionais (Wolton, 

2008). 
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As novas tecnologias, na medida em que provocaram grandes transformações no setor 

produtivo e na vida em sociedade, obviamente também afetariam o cotidiano da instituição 

escolar, tanto na educação básica como na superior. Contudo, verificou-se que seu uso não 

pode se restringir aos laboratórios de informática (ROCHA, 2014). 

Os dados levantados pelo instrumento online aplicado para o corpo docente da UEMS 

indicaram que o uso das TICs pelos respondentes é de grande peso nas atividades cotidianas, 

definitivamente internalizadas na vida pessoal dos docentes, mas ele não ocorre de maneira 

definitiva e eficaz nas atividades educativas, apesar de os dados mostrarem que esse uso 

cotidiano estimula e abre espaço para isso (Tabela 8). Dentre os dados levantados, tem-se que 

98% dos professores fazem uso pessoal do celular e 53% o fazem no ambiente profissional; 

92% fazem uso de TV no cotidiano pessoal e no profissional, apenas 24%; quanto às redes 

sociais, 88% fazem uso pessoal e 64% o fazem nos ambientes profissionais. 

Cem por cento dos docentes da UEMS afirmam usar os computadores em atividades 

pessoais e 96% em atividades profissionais. Nessa universidade, só se acessam computadores 

nos ambientes laboratoriais que ela oferece, uma vez que se trata de uma universidade 

pública, na qual 85% dos seus alunos são oriundos de escolas de ensino médio públicas e, 

provavelmente, a grande maioria não dispõe de computadores pessoais. 

Outra conclusão a que pudemos chegar mediante este estudo foi a de que a tecnologia 

é utilizada muito mais para ilustrar o conteúdo do que para expandir as possibilidades de 

aprendizagem e interação (FELDKERCHER; MATHIAS, 2014). Percebe-se o descompasso 

entre as possibilidades de uso das tecnologias e os modos como essas estão sendo usadas nas 

práticas pedagógicas. As sugestões apontadas aqui são principalmente a flexibilização do 

currículo e multiplicação dos espaços, dos tempos de aprendizagem e das formas de fazê-lo 

(FELDKERCHER; MATHIAS, 2014), estratégias essas que sugerimos para a UEMS. 

Ficou claro nos gráficos apresentados que os professores da UEMS ainda não têm 

formação apropriada para o uso das TICs (comprovando nossas hipóteses iniciais). Quando as 

utilizam, fazem-no para ancorar práticas tradicionais, buscando informações por si próprios: 

36% ainda têm dificuldades pessoais para manusear as TICs; 53% manifestam necessidade de 

treinamentos específicos para operar as TICs; 52% manifestam que não dispõem desses 

equipamentos no uso pessoal; e 78% manifestam que faltam equipamentos na universidade 

onde trabalham (no caso, a UEMS). 

Nota-se grande foco no uso de ferramentas como PowerPoint, produtor de texto ou 

Internet, e há falta de utilização da tecnologia como forma de interatividade e produção de 

conteúdo e participação em rede. Estamos ainda em uma fase em que há mais o uso das 

tecnologias como meio do que como facilitador de processos e impulsionador de trabalhos 

mais emancipadores e autônomos, como aponta publicação do MEC3. 

Ressalta-se que, no questionário online aplicado aos professores da UEMS, em relação 

à questão Q.54 que afirmava que “o uso das TICs no ambiente de educação superior apoia 

práticas tradicionais docentes”, 48% dos docentes concordaram totalmente com a afirmativa e 

18% concordaram; as duas somadas dão um percentual de 66% de concordância. 

Faz-se necessário adotar ou criar outras metodologias e didáticas, assim como 

identificar as vantagens e limites dessas ferramentas, como expõem autores como Martín-

Barbero, Soares, Citelli, Barros, entre outros. 

Pelas respostas obtidas no questionário online, verificou-se que há possiblidades de 

criação de novas metodologias na UEMS, uma vez que existe abertura dos docentes para isso. 

Na questão Q.55, que dizia “o uso das TICs no ambiente de educação superior potencializa os 

processos comunicacionais e a produção intelectual no ensino e na aprendizagem dos alunos”, 

                                                 
3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Tecnologia, currículo e projetos. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/1sf.pdf>. 



115 

28% concordam totalmente e 61% concordam (totalizando 89%). A questão Q.56 enunciava 

que “O uso das TICs no ambiente de educação superior auxilia na produção colaborativa entre 

os docentes e alunos, bem como no compartilhamento de conhecimento entre os pares”. Nela, 

obtivemos como resposta 35% de concordância total e 58% de concordância, totalizando 

93%. A questão Q.57, em que se afirmava que “É necessário incorporar aos processos de 

ensino e aprendizagem dos alunos a utilização de recursos, materiais e ferramentas que 

explorem as diversas mídias que permeiam o cotidiano atual dos sujeitos”, 32% dos 

professores concordam totalmente e 57% concordam, dando boa abertura aos gestores para 

pensarem políticas que viabilizem a incorporação das TICs nos ambientes educativos da 

UEMS. A questão Q.58 trouxe a seguinte afirmação: “Os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação devem contemplar, em suas matrizes curriculares, disciplinas ligadas às novas 

TICs”. Pelas respostas dos docentes, confirmou-se a predisposição destes para aceitar 

modificações nos projetos pedagógicos dos cursos, com um total de aceitação de 67%. 

Portanto, mais da metade do corpo docente acredita nessa flexibilização curricular (como 

apregoam Martín-Barbero e Moran, entre outros). 

Tal proposta de flexibilização curricular pode ser desencadeada na UEMS tanto por 

grupos de estudos multidisciplinares formados nos núcleos de ensino e pesquisa como por 

meio de cursos de aperfeiçoamento específicos oferecidos pela universidade, aproveitando as 

vivências/experiências de alguns professores que manifestaram melhor compreensão das TICs 

nos processos educacionais e comunicacionais. 

A título de contribuição, me colocarei à disposição da IES, para colaborar em futuros 

cursos de aperfeiçoamento que estudem e reflitam sobre a importância do diálogo da 

comunicação com a educação e, consequentemente, da Educomunicação, mesmo sabendo que 

a metodologia adotada nesse novo campo de saber, que une educação e comunicação, 

caracteriza-se não pela busca de respostas que supostamente sejam definitivas para os 

problemas da realidade social, mas pelo aguçamento das contradições que residem neles; 

também é caracterizada pela alteração da realidade em que se vive, por meio do entendimento 

sobre algo do qual não se tem clareza e cujas ações são pautadas pela intencionalidade, como 

esclarecem Costa e Citelli. 

Trata-se de uma alternativa de flexibilização, que pode ser estudada e oferecida nos 

cursos de licenciaturas da UEMS, tentando formular um projeto-piloto alternativo e pautado 

nos princípios da Educomunicação e que privilegie os processos comunicacionais dialógicos. 

Aplicar tal projeto, para posteriormente verificar os resultados e, se possível (caso a 

experiência produza resultados positivos), multiplicar tal proposta em outros cursos de 

licenciatura do país. 

Mediante a pesquisa aqui apresentada, foi possível ter um olhar mais palpável sobre as 

possibilidades que as TICs podem trazer para os ambientes educativos no Brasil, tanto para os 

cursos presenciais , como para os a distancia, bem como para os híbridos. 

A pesquisa também contribui para que os cursos de formação de professores possam 

refletir sobre as possibilidades de inserir em suas matrizes curriculares estudos e questões 

importantes sobre os ecossistemas comunicacionais que permeiam a cultura e a sociedade 

atuais, com vistas à formação de cidadãos mais críticos, que possam contribuir para a 

edificação de um mundo mais solidário. 

Em suma, o que ficou claro nesta pesquisa é que não se trata de inclusão digital dos 

professores da UEMS (de certa forma isso já está concretizado). A nosso ver, os três itens que 

merecem nossa consideração e preocupação são: 

 a falta de formação adequada dos docentes quanto à incorporação das TICs nos 

ambientes educativos; 
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 a falta de melhor gestão da universidade quanto à aquisição e à manutenção dos 

aparatos tecnológicos; 

 mesmo não sendo apontado pelos docentes, há uma preocupação de nossa parte 

quanto a uma proposta diferenciada de regime de trabalho, pois entende-se que 

trabalhar com as novas TICs exigirá certamente maior disposição de horas de 

trabalho pelos docentes. Há que se pensar em propostas mais adequadas de como 

devem ser esses regimes de trabalho. Tal discussão tem estado presente na última 

década entre os professores que atuam principalmente na modalidade de EaD, 

como também em propostas educacionais híbridas. Essa questão de regimes 

diferenciados de trabalho se faz mais urgente nas IES privadas, principalmente nos 

grandes conglomerados educacionais, que vemos se formar no Brasil, onde o 

pagamento dos professores se faz apenas por horas aulas ministradas. 

A título de exemplo, citamos um artigo publicado por uma professora de comunicação 

dos Estados Unidos, que proibiu seus alunos de lhe enviar e-mails, exceto para a marcação de 

reuniões com ela, história essa publicada na revista Slater em 2 de setembro de 2014. 

Segundo a professora, ela estava cansada de perder tempo com mensagens cujas perguntas já 

haviam sido respondidas na aula ou constavam do plano do curso, afirmando que “os 

professores têm sido tomados de assalto pelos e-mails dos alunos, escritos muitas vezes com 

informalidade inadequada e com a ideia de que eles têm de que ser respondidos na mesma 

hora”4. Posteriormente, esse artigo foi publicado no portal da Federação dos Professores de 

São Paulo (Fepesp), provocando uma discussão propositiva mediante uma enquete entre seus 

associados, na qual 169 professores se manifestaram. 

A maioria dos respondentes reconhece as novas tecnologias como parte do trabalho e 

também como um trabalho extra, mas ainda não sabem bem qual seria a sua melhor forma de 

remuneração. Isso indica uma dificuldade em quantificar e fiscalizar exatamente a quantidade 

de trabalho online realizada pelo professor para se pensar numa remuneração adequada por 

esse trabalho a ser paga pelas IES. 

Dos 169 professores que participaram da enquete, apenas dois sugeriram como pagar 

pelo uso das TICs: o primeiro propôs que o pagamento fosse feito baseado em um valor igual 

ao das horas aulas, esbarrando no mesmo problema descrito acima: como quantificar e 

fiscalizar essas horas?; o segundo propôs contratos com regimes de trabalho diferenciados, 

uma vez que quem trabalha com tecnologias assume cargas horárias bem superiores as 40 

horas semanais — principalmente nas IES particulares, não se não reconhece como horas 

extras as outras atividades extraclasses que os professores já realizam, tais como: preparação 

de aula; disciplinas em que o trabalho se estende além da aula, como atividades de produção 

teórica e prática, em que o uso de e-mails e outras plataformas são utilizadas para orientações; 

orientação de TCC, nas quais se recebem os trabalhos por e-mail para leitura e discussão 

posterior com os alunos. 

Segundo a Fepesp, o uso de novas tecnologias no trabalho do professor tem sido pauta 

nas últimas campanhas salariais e permanece como pauta para a campanha do ensino superior 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.fepesp.org.br/ensino-superior/noticias/nao-me-mande-e-mails> Acesso em: 15 

abr. 2015 
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deste ano. Trata-se de um bom caminho para aprimorar o discurso e entender qual a melhor 

forma de obter uma remuneração justa pelo trabalho a mais, quando do uso de novas 

tecnologias. A Fepesp conclui como fato concreto que o uso das novas tecnologias gera 

acréscimo de horas a mais e de muita dedicação do professor, inclusive fora dos ambientes 

educativos. No entanto, a melhor forma para que haja uma remuneração por esse trabalho 

extra ainda é tema que permanece nebuloso no consciente dos docentes e das entidades 

mantenedoras. Por isso, é fundamental manter vivo esse debate e trazer ainda mais pessoas 

para ele. 

Destacamos a seguir alguns comentários de docentes da Fepesp que participaram da 

enquete no portal e deixaram suas contribuições, que podem ser apresentadas em outros 

debates a ser realizados em outras associações e/ou sindicatos: 

A tecnologia facilita em muito o trabalho, mais difícil é perceber e 

quantificar o quanto acrescenta em termos de dedicação. As instituições não 

consideram o acréscimo para fins de remuneração, é evidente uma 

preocupação com custos. Entretanto, investem pesadamente em excessivas 

formas de controles, através de atividades burocráticas, que demandam 

tempo dos professores para preenchimentos, elaboração de relatórios, 

adequações. (Luiz Carlos) 

Ao responder um e-mail de algum aluno para tirar dúvidas, o professor está 

dando uma aula totalmente grátis para aquele aluno e isto ainda toma o 

tempo que o professor tem para realizar os trabalhos da sua hora-atividade. 

Sou contra responder e-mail de alunos nesta condição, por isso mesmo, não 

forneço o meu e-mail para nenhum aluno. Quanto às horas tecnológicas, é 

preciso um acordo “urgente”, pois o professor não é contratado para 

atendimento online e, no entanto, é forçado a fazê-lo. Exemplo: em uma IES 

particular o professor de Engenharia tem que corrigir de cada aluno 40 

questões online (E.D.) que não foram elaboradas por ele e sim pelo banco de 

dados da instituição, logo professor online e isto tudo de GRAÇA. É justo 

isso? E até quando vai isso? (Eurípedes) 

O uso de plataformas é uma tendência da atualidade e deve ser remunerado 

de acordo com a sua utilização (fora do horário de aula). Já os outros meios 

de comunicação, como e-mail, WhatsApp e demais redes sociais, deve ficar 

a cargo de cada professor, ou seja, cada professor escolhe se quer divulgar e 

estabelecer contatos com alunos ou não. (José Carlos) 

Devem ser combinados dias e horários nos quais o professor irá acessar a 

plataforma e tirar as dúvidas, caso contrário teremos de permanecer 

conectados 24 horas. (Denise) 

É preciso construir esses critérios coletivamente. (Oliver) 

O professor praticamente é obrigado a aliar a tecnologia a suas aulas, de 

modo a atender a clientela da era tecnológica com aulas mais significativas e 

dinâmicas, mas, para que isso se efetive, nós precisamos aprender a utilizá-la 

corretamente e coerentemente. (Suely) 
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Considero imprescindível a comunicação por e-mail, sobretudo no ensino 

superior. Costumo definir dias específicos para responder aos e-mails, e 

indico isso no plano de ensino, para evitar que me cobrem respostas 

imediatas. É preciso que essa atividade seja remunerada, ou seja, é 

fundamental que todos os professores tenham uma carga adequada de hora-

atividade. (Fernando) 

Creio ser essa uma grande questão que mereça discussões aprofundadas seja por 

enquetes, seja por reuniões, entre outras dinâmicas, como também mereça estudos 

contundentes em futuras pesquisas. 

Havia, desde o início desta pesquisa, a impressão de que, ao final deste percurso, esta 

tese apresentaria todas as respostas que almejávamos. Contudo, com suas respostas, esta 

pesquisa trouxe novos caminhos, possibilidades e dúvidas que tampouco haviam sido 

previstas. É com humildade que reconheço quão extenso, trabalhoso e gratificante foi esse 

percurso, feito com o desejo de contribuir com os estudos sobre comunicação e educação e, 

consequentemente, para um mundo mais justo, fraterno e marcado pela cidadania; certa de 

que a comunicação é elemento-chave para se chegar a um processo educacional mais 

condizente com a era de travessia que vivemos, de mudanças de paradigmas. 

Encerro este trabalho, outro desafio que enfrentei em minha vida, com as palavras de 

Fernando Birre: 

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois 

passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu 

caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para 

que eu não deixe de caminhar. 
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ANEXO A 

PESQUISA QUANTITATIVA: AS TICS E OS PROCESSOS COMUNICACIONAIS 

Prezado(a) 

01. Marque sua faixa etária: 
20 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

51 a 60 anos 

acima de 60 anos 

02. Indique sexo: 
Feminino 

Masculino 

03. Marque sua área de formação: 
Agrárias 

Biológicas ou Saúde 

Exatas 

Humanas 

Sociais Aplicadas 

Outras 

04. Há quanto tempo atua como docente na Educação Superior? 
Menos de 3 anos 

Entre 3 e 5 anos 

Entre 5 e 10 anos 

Entre 10 e 15 anos 

Entre 15 e 20 anos 

Acima de 20 anos 

05. Marque seu regime de trabalho na universidade 
Contratado 

Cedido 

Efetivo/estatutário 

Visitante 

 

Utilizando a escala a seguir avalie quanto você concorda/discorda com as definições abaixo sobre os 

processos comunicacionais e as Tecnologias de Informação e Comunicação — TICs: 

06 
São as práticas destinadas a promover a 

efetiva comunicação entre as pessoas. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 

nem concordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

07 

É todo o estágio em que uma mensagem 

passa para ser comunicada — da 

produção à recepção da mensagem. 

Esse processo recebe interferência de 

diversos fatores — da tecnologia 

utilizada às referências culturais de 

quem emite e de quem recebe. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 

nem concordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

08 

É um processo em que as velhas 

distinções entre emissor, meio e 

receptor se confundem e se trocam até 

estabelecer outras formas e outras 

dinâmicas de interação. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 

nem concordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

09 

As tecnologias de comunicação e 

informação podem ser entendidas como 

um conjunto de recursos tecnológicos 

integrados entre si, que, por meio das 

funções de hardware, software e 

telecomunicações, proporcionam a 

automação e a comunicação dos 

processos de negócios, da pesquisa 

científica e de ensino e aprendizagem. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 

nem concordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
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Nas questões 10 a 23 a seguir, informe qual das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

você utilizou e/ou utiliza em seu cotidiano, fora da atividade docente. 

10 Computadores pessoais (PCs, personal computers) Sim Não 

11 Câmeras de vídeo e/ou foto para computador ou webcams Sim Não 

12 Gravação doméstica de CDs e DVDs Sim Não 

13 
Suportes para guardar e portar dados como discos rígidos e/ou HDs, cartões de memória, 

pendrives, zipdrives, entre outros 
Sim Não 

14 Telefones celulares e/ou tablets Sim Não 

15 TV por assinatura e/ou TV a cabo, TV por antena parabólica, TV por parabólica, TV digital Sim Não 

16 Correio eletrônico (e-mail) e/ou listas de discussão (mailing lists) Sim Não 

17 Internet, a World Wide Web e/ou websites e home pages Sim Não 

18 Redes sociais (Facebook e/ou WhatsApp, LinkedIn, Twitter, entre outros) Sim Não 

19 Streaming, podcasting, Wikipedia, entre outros Sim Não 

20 
Tecnologias digitais de captação e/ou tratamento de imagens e sons (Vimeo, YouTube, 

Last.fm) 
Sim Não 

21 Captura eletrônica e/ou digitalização de imagens por meio de scanners Sim Não 

22 Fotografia e/ou cinema, vídeo e som digital (TV e rádio digital) Sim Não 

23 Tecnologias de acesso remoto: Wi-Fi e/ou Bluetooth, RFID Sim Não 

 

24. Você utiliza ou já utilizou alguma(s) TIC(s) nos processos de ensino e aprendizagem com os alunos 

nos cursos de graduação? 
Sim 

Não 

 

Se respondeu NÃO, siga para questão 41. Se respondeu SIM, assinale quais já utilizou. 

25 Computadores pessoais (PCs, personal computers) Sim Não 

26 Câmeras de vídeo e/ou foto para computador ou webcams Sim Não 

27 Gravação doméstica de CDs e DVDs Sim Não 

28 
Suportes para guardar e portar dados como discos rígidos e/ou HDs externos, cartões de 

memória, pendrives, zipdrives, entre outros 
Sim Não 

29 Telefones celulares e/ou tablets Sim Não 

30 TV por assinatura e/ou TV a cabo, TV por antena parabólica, TV por parabólica, TV digital Sim Não 

31 Correio eletrônico (e-mail) e listas de discussão (mailing lists) Sim Não 

32 Internet, a World Wide Web, websites e home pages Sim Não 

33 Lousa eletrônica Sim Não 

34 Redes sociais (blogs, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, entre outros) Sim Não 

35 Software educativos ou de simulação Sim Não 

36 Streaming, podcasting, Wikipedia, entre outros Sim Não 

37 Tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens e sons (Vimeo, YouTube, Last.fm) Sim Não 

38 Captura eletrônica ou digitalização de imagens por meio de scanners Sim Não 

39 Fotografia, cinema, vídeo e som digital (TV e rádio digital) Sim Não 

40 Tecnologias de acesso remoto: Wi-Fi e/ou Bluetooth, RFID Sim Não 

 

Nas questões seguintes (41 a 44), aponte quais os principais obstáculos para a utilização das TICs em 

situações de ensino e aprendizagem. 

41 Dificuldades pessoais com manuseio de aparelhos eletrônicos (TICs) Sim Não 

42 Falta de treinamento específico Sim Não 

43 Falta de equipamentos pessoais Sim Não 

44 Falta de equipamentos adequados na instituição em que trabalha Sim Não 

 

45. Você já realizou ou realiza curso ou formação para o uso das TICs na educação superior? 
Sim 

Não 
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Responda às próximas quatro perguntas a respeito da existência de equipamentos que possibilitem o 

uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ambiente educacional superior 

em que trabalha: 

46 A quantidade é suficiente para atender a demanda dos professores e alunos Sim Não Em parte Não sei 

47 Os equipamentos estão em bom estado de uso Sim Não Em parte Não sei 

48 A universidade realiza manutenção regular nos equipamentos Sim Não Em parte Não sei 

49 
A universidade deveria investir mais recursos financeiros e técnicos para compor uma 

variedade ou quantidade maior de equipamentos nas salas de aulas 
Sim Não Em parte Não sei 

 

Responda às próximas quatro perguntas usando a escala proposta, considerando sua atitude em 

relação ao uso das TICs no ambiente de educação superior em que trabalha: 

50 Estou acostumado/a a trabalhar sem utilizar as novas TICs com os alunos? Sim Não Em parte Não sei 

51 Tenho dificuldade em trabalhar com as TICs com os alunos? Sim Não Em parte Não sei 

52 Sinto necessidade de receber apoio da universidade quanto à utilização de novas TICs? Sim Não Em parte Não sei 

53 Estou preparado/a para trabalhar com as novas TICs com os alunos? Sim Não Em parte Não sei 

 

Responda às próximas cinco perguntas considerando a escala a seguir, informando quanto você 

concorda/discorda com as frases abaixo a respeito do uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação–(TICs) nos ambientes da educação superior em que trabalha: 

54 

O uso das TICs no ambiente de educação 

superior apoia práticas tradicionais 

docentes. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 

nem concordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
Não sabe 

55 

O uso das TICs no ambiente de educação 

superior potencializa os processos 

comunicacionais e a produção intelectual 

no ensino e na aprendizagem dos alunos. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 

nem concordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
Não sabe 

56 

O uso das TICs no ambiente de educação 

superior auxilia na produção colaborativa 

entre os docentes e alunos, bem como no 

compartilhamento de conhecimento entre 

os pares. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 

nem concordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
Não sabe 

57 

É necessário incorporar aos processos de 

ensino e aprendizagem dos alunos a 

utilização de recursos, materiais e 

ferramentas que explorem as diversas 

mídias que permeiam o cotidiano atual. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 

nem concordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
Não sabe 

58 

Os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação devem contemplar em suas 

matrizes curriculares, disciplinas ligadas às 

novas TICs. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não discordo 

nem concordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
Não sabe 

 

* Confirmo aqui minha intenção de enviar os dados para esta pesquisa de doutorado 

(OBRIGATÓRIO!). 
 

 


