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CAPÍTULO I 
 

VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E OS AVANÇOS 

TECNOLÓGICOS 

 

 

Josefa Profririo da Silva Anibal1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A violência física nas escolas tornou-se um 

problema com dimensões grandiosas e assustadoras, sendo 

foco de investigação científica, pois envolve professores, 

alunos, funcionários da instituição e família (CODO, 2006). 

A mesma é expressa por um conjunto de agressões, 

insultos virtuais ou pessoias a indivíduos, apresentando-se 

de forma múltiplas, entendidas. Sendo compreendidas e 

interpretadas de diversas maneiras em todo o mundo 

(ABRAMOVAY, 2005). 

Atualmente, a violência física atinge não só a escola 

pública, mas as escolas privadas estão sofrendo também 

com essa situação, pois dentro desse universo estão 

presentes diversos indivíduos com sua cultura, vivência e 

                         
1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Alagoas-AL; 

Especialista em Processo de Ensino e Aprendizagem pela Fundação 

Educacional Jayme de Altavila – FEJAL Centro de Estudos Superiores 

de Maceió – Al; Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad 

Autonoma Del Sur – UNASUR em parceria com Centro de Ensino e 

Aprendizagem de Alagoas – CEAP e a Universidade do Norte do 

Paraná - UNOPAR. 
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experiências baseada e alicerçada em meio a esse contexto, 

o qual se percebe nos vínculos familiares e grupos sociais.  

Apesar de ser um assunto polêmico a violência 

física é algo visível, claramente percebido pelas vítimas e 

os agressores, facilmente identificável pelos aspectos 

sociais, psicológicos, simbólicos, de modo direto ou 

indiretamente (STELKO-PEREIRA & WILLIAMS, 2010). 

As pesquisas foram realizadas nas bases de dado 

virtuais e a partir destes critérios conseguimos realizar um 

levantamento bibliográfico num período temporal de 2000 a 

2013. 

E dentre dessa temática pesquisamos artigos que 

abordassem a temática em discussão, os mesmos 

apresentavam vários eixos e linhas de pensamento, porém 

os que foram selecionados abordavam algo em comum o 

objetivo de: compreender as causas da violência dentro do 

ambiente escolar como meio de afirmação social e que a 

mesma utiliza de vários recursos inclusive o tecnológico 

como meio de poder e disseminação dessa agressão, 

buscando alternativas para atenuá-las.  

Este artigo voltou o olhar para a compreensão dessa 

violência que é tão comum no contexto escolar e em 

especial a física. Tal aspecto retrata em muitas situações um 

reflexo de desestruturação familiar, social, psicológica, 

econômica, cultural, no qual pode provocar dano em curto 

prazo (violência física) e em longo prazo com danos 

psicológicos recaindo suas ações sobre a sociedade.  

Contudo utilizando-se nesse paradigma as novas 

tecnologias como recurso inovador para a construção 

individual ou coletiva um novo conceito e ações 
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direcionadas para a mudança comportamental do ser 

humano. 

 

1.1 Violência no ambiente escolar 

 

A palavra violência vem do latim “violentia”, 

significando força violenta; ou o uso dessa força para 

submeter alguém de ir contra a sua vontade; exercício da 

força, praticado contra o direito do outro (ZALUAR, 2000). 

É percebida por muitos como parte da própria 

condição humana, e surge de modo peculiar. Contudo, 

conceituar a violência no meio escolar exige muito cuidado, 

pois se trata de um tema difícil e que envolve todos os eixos 

da sociedade e cada conhecedor do assunto apresenta e 

interpreta a sua maneira. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(2002), a violência é vista como:  

 

(...) uso intencional de força física ou 

poder, em forma de ameaça ou 

praticada, contra si mesmo, contra 

outra pessoa, ou contra um grupo ou 

comunidade que resulta ou tem uma 

grande possibilidade de ocasionar 

ferimentos, morte, consequências 

psicológicas negativas, mau 

desenvolvimento ou privação (p.5).  

 

Conforme Abramovay (2005), a violência é um fato 

perceptível por todos, sendo:  
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(...) inegavelmente, algo dinâmico e 

mutável. Suas representações, suas 

dimensões e seus significados passam 

por adaptações à medida que as 

sociedades se transformam. A 

dependência do momento histórico, da 

localidade, do contexto cultural e de 

uma série de outros fatores lhe atribui 

um caráter de dinamismo próprio dos 

fenômenos sociais (p. 53). 

 

Esses acontecimentos são visíveis em todas nas 

esferas sociais, tanto nos espaços públicos quanto no 

privado. A violência no ambiente escolar decorre da 

situação de violência social expressada pela sociedade 

sendo alimentada e discutida por gerações (CANDAU, 

2001; SPOSITO, 2001). 

Nesse panorama, percebe-se que professores estão 

cada vez mais temerosos para entrar as salas de aula, 

sentindo-se impotentes, muitas vezes assustados ou 

amedrontados perante a agressividade dos educandos, nos 

dias de hoje, onde muitos dos envolvidos podem utilizar as 

decisões dos professores contra eles mesmos. 

Educar é fornecer conteúdos e também preparar o 

individuo para a vida, orientando-os para uma 

responsabilidade, solidariedade e uma prática ética, no qual, 

se utiliza os recursos humanos, matériais e tecnológicos 

disponíveis em prol de um bem maior. Uma vez que a 

escola desempenha um papel fundamental para o pleno 

desenvolvimento do indivíduo, sendo um dos contextos 

sociais que estimule as habilidades intelectuais, sociais e a 

absorção crítica dos conhecimentos produzidos por ela. 
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A situação é muito grave, educadores e outros 

profissionais da educação como psicopedagogos, 

psicólogos e outros estudam estratégias que venham a 

minimizarem esse problema, evitando o jogo dos culpados, 

onde a responsabilidade é jogada entre os membros dessa 

unidade escolar. 

Surge nesta nova proposta os recursos tecnológicos, 

uma criação inovadora, um avanço para o desenvolvimento 

de um país, nos tornando parte integrante desse processo de 

mudança, dessa sociedade informatizada e globalizada, 

demandando uma série de implicações para ambos os lados. 

 

1.2 A violência escolar e os avanços tecnológicos 

 

No ambiente escolar a tecnologia facilita a 

comunicação, encurta distâncias, possibilita uma melhora 

do meio no qual ele (aluno) esta inserido, permite-nos 

conhecer pessoas, países, culturas, formular conceitos, de 

modo individual ou coletivo.  

O acesso a essa tecnologia (informática), seja em 

casa, escola ou outro lugar é ilimitado. As redes sociais 

ajudam a desenvolver um raciocínio lógico e aprendizagem, 

permite que se respeite o tempo dedicado para o 

conhecimento individual ou coletivo de cada aluno. 

De acordo com Gouveia e Gaio (2004, p. 45), uma 

sociedade da informação, tecnológica requer um 

pensamento tal como:  

 

A sociedade que recorre 

predominantemente às tecnologias da 

informação e comunicação para troca 
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de informações em formato digital, 

suportando a interação entre indivíduos 

e entre estes e instituições, recorrendo a 

práticas e métodos em construção 

permanente. 

 

E nesse novo universo, abre-se um leque de 

possibilidades para o crescimento pessoalmente e 

profissionalmente, proporcionando de certo modo uma 

exposição da vida íntima/privada do ser humano através 

dos aplicativos existentes como: facebook, whatsapp, 

weblogs, webcams, vídeos publicados e editados 

caseiramente, sites de relacionamentos, salas de bate papos 

entre outros. 

Através dos avanços nesse campo tecnológico, 

tentam-se novos caminhos para a resolução de problemas 

no ambiente educacional, pois o mercado de trabalho exige 

inovação a cada momento, e práticas consideradas novas 

vão se tornando ultrapassadas, dando espaço para o novo 

pensar, criar, reconstruir uma perspectiva organizada 

voltada para a produtividade, qualidade de serviços que 

possam atender as necessidades e exigem da população 

assistida. 

O advento desse recurso de massa e proporções 

ilimitadas, de fácil entendimento, interpretação e 

manipulação pela população mais jovem, emergem de um 

novo dispositivo para o poder, vigilância, diferenciação das 

classes sociais, e para se ter essa tecnologia avançada e de 

ponta, requer um alto investimento financeiro. 

Por outra perspectiva a escola proporciona a esses 

indivíduos a acessibilidade a este mundo informatizado 
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mesmo porque no nosso cotidiano nos deparamos 

constantemente com esse recurso. 

Estamos cercados por circuitos internos de câmeras 

e tv, chips nos cartões de créditos, bancos com 

movimentações online, dados e programas computacionais 

de coleta e processamento de informação na educação, 

saúde, compras no supermercados com registros 

automáticos por meio do código de barras entre outras 

ações que expõem a uma variação de comportamentos dos 

inúmeros indivíduos que estão envolvidos nesse ambiente. 

Mesmo nesse processo de informatização, 

normatização, regulação e/ou controle da violência por esse 

recurso, e a escola como meio de produção cientifica 

autônoma, se torna refém do seu próprio propósito.  

Uma vez que o espaço virtual é bastante amplo, 

sendo visualizado no ambiente familiar, pelo celular ou na 

escola, nele se encontra mais uma forma de produzir e 

reproduzir o conhecimento bem como a violência. 

Nesse contexto escolar se depara com duas versões 

e conduzir os alunos a uma reflexão sobre esses aspectos é 

complicado. De um lado os pontos positivos tais como: 

acesso a relacionamentos, a músicas, jogos, viagens, filmes, 

do outro os aspectos negativos que a tecnologia oferta, 

implica em persistência, pois para os jovens se 

desapegarem desse contexto e abandonar seus aparelhos, 

jogos, bate papo, face, no período das aulas, demanda uma 

dinamicidade no processo de ensino aprendizagem e 

aplicação de metodologias/práticas voltadas para a 

mudança (KENSKI, 2007).  
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Nessa configuração a escola procura dentro de sua 

metodologia de trabalho ensinar essa tecnologia como uma 

das ferramentas do meio de produção do saber e 

comunicação, alertando para os perigos que a mesma 

esconde. E essa responsabilidade escolar deve ser 

compartilhada com os pais, familiares ou responsáveis 

legais dos educando (SEBASTIÃO, 2009). 

A intensidade e a complexidade desse fenômeno 

demandam caminhos a serem percorridos. A sensibilização, 

trabalho multidisciplinar, parcerias, projetos pedagógicos 

abordando a temática, juntamente com os demais órgãos do 

sistema requer organização sistemática e pontuada numa 

prática escolar para erradicar/atenuar a situação em questão. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A comunicação é algo necessário para o ser humano 

e por meio dela abre-se ou fecham-se as oportunidades, 

causa de risco por meio da internet (recurso tecnológico) é 

um campo de estudo que teve como força inicial o interesse 

inerente da necessidade em transição. O papel e influência 

da mídia nessa transição de saberes devem ser tratados com 

responsabilidade (VASCONCELLO - SILVA, 2006). 

A escola desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento pessoal e interpessoal dos indivíduos. 

Proporciona um ambiente saudável para a prática de uma 

cultura de paz. 

Compreender as relações existentes requer 

dinamismo, paciência, persistência, métodos e práticas de 

ações que visam atenuar a violência seja ela física, verbal 

ou formal nas instituições de ensino através de diálogos. 

Participar dessas transformações desencadeadas 

pelas novas estruturas das unidades escolares possibilita 

estabelecer uma nova visão da sociedade da informação. 

Fica evidente que a escola não está atendendo a 

todas as necessidades dos seus usuários, que a tecnologia 

como a violência ocorrida no espaço escolar perpassa seus 

muros e muitas vezes encontram-se presentes no seio 

familiar. 

Pensar maneiras para combater o comportamento 

violento/agressivo por meio da tecnologia entre aluno, 

alunos e professores, alunos e funcionários, requer a busca 
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de parcerias com outros órgãos como conselhos, assistentes 

sociais, profissionais da saúde, família. 

Portanto, devemos tratar todos os envolvidos nesse 

processo com respeito e dignidade, valorizando o que cada 

um tem de bom, respeitando as opiniões divergentes, 

promovendo reuniões com a família para que assumam o 

papel de formadores de seus filhos, para que tenhamos uma 

sociedade de paz, espírito de tolerância e respeito à 

adversidade. 
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CAPÍTULO II 
 

MÍDIA E EDUCAÇÃO:  

O uso das tecnologias na escola 

 

 

Lucilene Maria Oliveira Lemos2 

 

INTRODUÇÃO 
 

Dos avanços tecnológicos nasceu a mídia. Neste 

trabalho iremos transportar para os leitores como ela está 

incluída na educação da sociedade desde a escola. Este 

tema é bastante polêmico, pois muitos afirmam que a mídia 

pode ser uma influência negativa, já outros acreditam que a 

mídia deve ser de interesse de professores, pais, alunos, 

pois ela pode melhorar a educação. Qual a importância da 

mídia na educação? Essa pergunta é muito polêmica e 

através dela podemos analisar e pesquisar a opinião de pais, 

professores e da própria sociedade porque há milhares de 

coisas que acontecem nesse nosso Brasil e no mundo que 

nós nunca chegaremos, a saber, se a mídia decidir não 

contar. O interesse desse tema é levar o leitor a analisar e 

refletir que realmente a mídia é importante não somente na 

educação, mas também na sociedade, pois a partir dela o 

                         
2Mestre em Ciências da Educação, Pós-graduada em Psicopedagogia e 

Graduada em Letras. E-mail: lucilmemoliveira@hotmail.com 
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indivíduo aprende a interagir com o mundo a seu redor e 

também a ser uma pessoa crítica e de opinião na sociedade.  

Além disso, é de extrema importância estudar este 

tema, pois através dele podemos descobrir novas formas de 

ensino e maneiras descontraídas para que o aluno se 

interesse mais pela aprendizagem. Além disso, esperamos 

que esta pesquisa possa ajudar a solucionar problemas que 

professores muitas vezes enfrentam nas escolas na hora de 

ensinar, pois o aluno só presta a atenção naquilo que é novo 

e interessante para ele. Assim, a aula pode se tornar mais 

interessante, quando o professor põe um filme, por 

exemplo, para os alunos assistirem e fazer relatórios, 

resumo ou resenhas para mostrar o que aprendeu. 

Enfim, este trabalho busca definir e identificar a 

mídia no meio escolar e na sociedade, além de verificar 

suas influências negativas e positivas, destacando como 

exemplo, um dos tipos de mídia mais acessíveis ao público 

em geral, a televisão. 

 

2.1. Mídia e Educação 
 

No contexto atual, a mídia representa uma das 

instâncias mais importantes da sociedade. Ela é responsável 

por favorecer mudanças no comportamento das pessoas, 

nas relações humanas e na construção do conhecimento. 

Podemos dizer que a mídia interfere de forma decisiva em 

praticamente todos os campos sociais: político, econômico, 

social e cultural. No tocante a educação, conceituada por 

alguns estudiosos como processo de aprendizagem que 

fornece o conhecimento necessário ao indivíduo para que 
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ele possa conviver em sociedade com mais participação nas 

decisões; esse campo social também vem sofrendo já há 

alguns anos, a interferência midiática.  

Vivemos um tempo em que muitos anunciam a crise 

da escola enquanto outros depositam nela a salvação para 

todos os males da atualidade. Temos a tarefa de repensar 

coletivamente a função da escola e neste cenário a mídia 

ocupa importante função de fomentar esta discussão. Neste 

sentido, projetos de Mídia e Educação ou Educomunicação 

tornam-se uma alternativa para uma maior aproximação 

entre escola e sociedade. (SCHMIDIT, 2006) 

Está evidente que a mídia está cada vez mais 

assumindo um status pedagógico, interpelando crianças, 

jovens e adultos. A relação entre mídia e educação está 

posta e um projeto educacional sintonizado com os novos 

tempos não poderia deixar de lado a oportunidade de levar 

o jornal para a sala de aula e ao mesmo tempo levar a sala 

de aula para o jornal (SCHMIDT, 2006, p. 2) 

Conforme (SCHAUN, 2002), na sociedade do 

conhecimento e da comunicação de massas em que 

vivemos, a mídia tornou-se instrumento indispensável do 

processo educativo. O emprego dos órgãos de comunicação 

social pode contribuir nos processos pedagógicos, por meio 

da difusão de conteúdos cívicos e éticos, complementando a 

educação formal e não-formal. 

A relação entre esses dois campos do conhecimento, 

a mídia e a educação tem sido encarada por especialistas na 

área como fator fundamental para o processo de ensino e 

aprendizagem no Brasil, neste século demarcado pela 

constante presença de inovações tecnológicas. 
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Para (CITELLI, 2006), os conceitos de comunicação 

e educação passam a ser vistos como sequência de um 

processo cada vez mais inter-relacionado: requisitam-se 

para esclarecerem-se. Portanto, o paradigma da educação 

no seu estatuto de mobilização, divulgação e sistematização 

de conhecimento, implica acolher o espaço interdiscursivo 

e midiático da comunicação como produção e veiculação da 

cultura, fundando um novo lócus: o da inter-relação 

comunicação educação (MORAES, 2000) 

A presença marcante da mídia no campo da 

educação vem ganhando a cada dia mais expressão, porém 

a relação destes, não só veio a surgir neste novo século. 

Afirma Citelli. 

O desejo de aprender as inter-relações entre os 

campos da comunicação e da educação pode ser remontado 

às décadas de 1930 e 1940, e deriva das inquietudes geradas 

pela expansão das mídias no século XX. A crescente 

presença da imprensa escrita, do rádio e TV, mostrava estar 

se desenhando uma nova configuração nos conceitos de 

ensino-aprendizagem, de educação e de conhecimento 

(CITELLI, 2002, p 135) 

Similar ao aparecimento da mídia, o surgimento das 

novas tecnologias de comunicação e informação tem sido 

elementos essências para vislumbrar uma nova maneira dos 

professores poderem trabalhar conteúdos em sala de aula 

com maior facilidade e proporcionando dessa forma maior 

interação entre os aprendizados. 

O diálogo mídia/escola pode ser alimento para uma 

abertura do discurso pedagógico e para inserção crítica da 

voz da diferença representada pela imposição 
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sistematizadora e de produção de saberes que devem 

motivar e estimular o mundo da escola (CITELLI, 2002, 

pp19) 

Segundo (FILHO, 1999), o uso de produtos da 

mídia como material pedagógico em sala de aula é tema da 

moda nos círculos da educação e da comunicação. Embora 

esta experiência e os estudos sobre ela tenham origem na 

Europa, países sul-americanos como o Brasil e a Argentina 

já apresentam relativo desenvolvimento na área. 

De acordo com (PENTEADO, 2009), da relação 

entre mídia e educação surge uma pedagogia da 

comunicação, que remete ao uso de modernas tecnologias 

da comunicação no ensino como algo transformador da 

educação escolar. 

As novas tecnologias são complementos 

(prolongamentos), refinados, recursos sofisticados aptos a 

potencializar a capacidade de comunicação humana. As 

tecnologias da comunicação só ganharão a possibilidade de 

exercer o papel transformador quando a educação for 

encarada como um processo específico de comunicação 

fruto de uma vivência de uma didática (PENTEADO, 2009, 

p. 13) 

Para (MAIA e MIRELLES, 2002), a aplicação das 

tecnologias educacionais nos cursos presenciais traz em si 

uma revolução nos paradigmas educacionais atuais, "à 

medida que apresenta diversas oportunidades para integrar 

e enriquecer os seus cursos, disciplinas e materiais 

instrucionais". É preciso fazer a gestão do conhecimento e, 

principalmente, aprender a construí-lo coletivamente. Além 
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disso, proporciona novas formas de interação e 

comunicação entre professores e alunos. 

O objetivo da introdução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na educação não deve ser 

um modismo ou estar atualizado com relação às inovações 

tecnológicas. Esse tipo de argumentação tem levado a uma 

subutilização do potencial destas, que além de 

economicamente dispendiosa, traz pouco benefício para o 

desenvolvimento intelectual do aluno. (MEIRELLES, 2002, 

pp, 3) 

Com o advento das novas tecnologias da 

comunicação, como audiovisuais e a inserção destas na 

prática docente, surge uma nova forma de educar, com 

vistas a inserir o aluno no contexto situacional da época. 

Isso tem se tornado cada vez mais comum nas escolas 

brasileiras, já que vivemos em um período marcado pela 

"Era da Informação", das inovações e das novas 

possibilidades de gerar e transmitir conhecimentos. 

 

2.2 A Influência da Mídia na Educação 

 

A mídia pode ser inserida em sala de aula através 

dos Recursos de Ensino. Estes segundo (GAGNÉ, 1971, p. 

247) “são componentes do ambiente da aprendizagem que 

dão origem à estimulação para o aluno”. Estes componentes 

são, além do professor, todos os tipos de mídias que podem 

ser utilizadas em sala de aula, tais como, revistas, livros, 

mapas, fotografias, gravações, filmes etc. 

A utilização de recursos de ensino diminui o nível 

de abstração dos alunos, pois eles vêem na prática o que 
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estão aprendendo na escola, e podem relacionar a matéria 

aprendida com fatos reais do seu cotidiano. Desta forma é 

mais fácil eles absolverem os conteúdos escolares. (DALE, 

1966) criou uma classificação de recursos de ensino que é 

bastante utilizada. Ele nos trouxe o “cone de experiências”, 

que mostra que o ensino verbalizado, uso de palavras sem 

experiência, não deve mais ser usado pelo professor, pois os 

alunos aprendem mais quanto mais pratica experiências em 

torno do que está sendo ensinado. 

A mídia se tornou um elemento central para a 

compreensão das transformações sociais intensas, tanto 

quanto se tornou uma forma condicionante de nossa 

experiência vivida e, por consequência, de nosso 

desenvolvimento cognitivo. Isso se dá de forma tão intensa 

que (SODRÉ, 2006, p. 20-22) afirma que a sociedade 

contemporânea se rege pela midiatização, uma “ordem de 

mediações socialmente realizadas”, que implica “um novo 

modo de presença do sujeito no mundo.” 

Nesse cenário, não apenas a cultura e as nossas 

formas de convivência e sociabilidade se alteram, como 

também nossas maneiras de compreender o espaço público 

e de fazer política. 

 

2.3 O que é educação à distância 

 

Educação à distância é o processo de ensino-

aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e 

alunos estão separados espacial e/ou temporalmente.  

É ensino/aprendizagem onde professores e alunos 

não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem 
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estar conectados, interligados por tecnologias, 

principalmente as telemáticas, como a Internet. Mas 

também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, 

o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias 

semelhantes.  

A Educação à Distância pode ter ou não momentos 

presenciais, mas acontece fundamentalmente com 

professores e alunos separados fisicamente no espaço e ou 

no tempo, mas podendo estar juntos através de tecnologias 

de comunicação.  

A Educação à Distância está evoluindo rapidamente 

no Brasil. As tecnologias telemáticas permitem uma rápida 

comunicação entre professores e alunos, na escola e no 

trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases legitimou a educação 

à distância, ao conferir-lhe valor legal equivalente ao dos 

cursos presenciais. Nestes próximos anos vivenciaremos 

aproximações significativas entre o presencial e a distância. 

Teremos uma flexibilização maior de modelos de cursos, de 

ambientes de aprendizagem, semi-presencial ou a distância.  

O conceito de Educação à Distância está mudando 

rapidamente. De cursos por correspondência ou somente 

baseados em textos estamos começando a organizar 

processos de aprendizagem com forte apoio da internet, de 

interação mais constante. As grandes universidades ainda 

não entraram para valer em EAD. Estão começando a 

oferecer alguns cursos, mas o foco principal continua sendo 

o atendimento aos alunos regulares presenciais. 
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2.4 EaD - vantagens da educação à distância 

 

A Educação à Distância possui elementos essenciais 

em sua concepção e forma de aplicabilidade, que são a 

separação física entre professor e aluno, que a distingue da 

educação presencial. Também a influência da organização 

educacional que a diferencia da educação individual; a 

utilização das NTICs (Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação) para unir o professor ao aluno e transmitir os 

conteúdos educativos. 

Essa modalidade de ensino permite uma eficaz 

combinação de estudo e trabalho, garantindo a permanência 

do aluno em seu próprio ambiente, seja ele profissional, 

cultural e familiar. O aluno passa a ser sujeito ativo em sua 

formação (construção do conhecimento) e faz com que o 

processo de aprendizagem se desenvolva no mesmo 

ambiente em que se trabalha e vive alcançando assim uma 

formação entre teoria e prática ligada à experiência e em 

contato direto com a atividade profissional que se deseja 

aperfeiçoar. 

Ao contrário da educação presencial, na Educação à 

Distância é você quem decide quando, como e onde estudar 

(autodisciplina), mas para estudar à distância são 

necessários que alguns itens sejam seguidos, como: 

* Disciplina para o estudo, 

* Organização do aprendizado, evitando o acúmulo 

de leituras e exercícios; 

* Envolvimento como em qualquer curso presencial; 

* A participação é vital para a integração e a 

interação, melhorando os resultados da aprendizagem. 
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Não existem barreiras para ensinar à distância, é 

importante compreendermos a EaD como uma dimensão 

pedagógica que contém em seu desenvolvimento formas de 

trabalho que se constituem em práticas pedagógicas. 

A Educação à Distância apresenta várias vantagens. 

Muitas destas se resumem à própria concretização de seus 

objetivos e estão relacionadas à abertura, flexibilidade, 

eficácia, formação permanente e personalizada, e à 

economia de recursos financeiros. Citam-se, então, as 

várias vantagens desta modalidade de ensino:  

* Combinação entre estudo e trabalho; 

* Permanência do aluno em seu ambiente familiar; 

* Menor custo por estudante; 

* Diversificação da população escolar; 

* Pedagogia inovadora; 

* Autonomia do aluno; 

* Materiais didáticos já incluídos no preço; 

* Interatividade entre alunos, professores e técnicos 

de apoio; 

* Apoio com conteúdos digitais adicionais; 

* Conteúdos desenvolvidos com orientação de 

aplicabilidade; 

* Enfim, a EaD possibilita uma flexibilidade: Onde 

estudar? Quando estudar? Em que rítmo? 

Por isso, ao entendermos os níveis de ensino, que se 

utilizam da Educação à Distância (EAD) para o seu 

desenvolvimento, faz-se necessário reconhecer as várias 

vantagens desta modalidade, pois a Educação à Distância 

pode ser feita nos mesmos níveis que o ensino regular, no 

ensino fundamental, médio, superior e na pós-graduação. É 
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mais adequada para a educação de jovens e adultos (EJA), 

principalmente para aqueles que já têm experiência 

consolidada de aprendizagem individual e de pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Através de pesquisas realizadas pode-se concluir 

que a mídia tem seus méritos e também seus deméritos, mas 

cabe aos pais e professores, saber utilizá-la para meios 

didáticos e benéficos em nossas vidas. 

A mídia é toda a tecnologia que nos rodeia, e essa 

tecnologia tem crescido dia após dia. Se a escola não 

introduzir o aluno nesse mundo tecnológico, seja através da 

televisão ou do computador, mais tarde o mercado de 

trabalho vai cobrar isso dele e será muito mais difícil a sua 

inserção na sociedade. 

Nota-se que a mídia na educação se bem utilizada 

pode trazer grandes resultados, e até ajudar na formação de 

um indivíduo. A aprendizagem, por exemplo, fica mais 

fácil para os alunos quando o professor utiliza filmes, 

cartazes, livros ou qualquer outro tipo de mídia. É mais 

fácil a absorção de conteúdos na escola com uso de 

recursos que estão no dia-a-dia dos estudantes. 

Outro fator importante que discutido foi a EaD, 

Educação à Distância, muitos educadores e até mesmo 

alunos não concordam com o ensino à distância, mas como 

percebemos, é um ensino onde o aluno é o coordenador de 

seu próprio tempo, seu desempenho é maior e sem dúvidas 

ele é merecedor de um diploma, assim como o aluno de um 

curso presencial. No ensino à distância, o aluno também se 

dedica e com certeza se dispõe de tempo e estudos mesmo 

estando longe da sala de aula. Ele é beneficiado pela 

tecnologia que lhe promove a oportunidade de estar em 
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casa acessando as matérias, através da rede de 

computadores e assim pode obter certificação. 

A televisão também é um meio de comunicação 

muito utilizado, e pode auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem. Porém, se mal utilizada em casa ou até 

mesmo na escola, pode causar grandes problemas, pois ao 

se deixar influenciar, o individuo se torna escravo dela. A 

mídia tem o poder de criar, formar e transformar um 

indivíduo, dependendo de como for utilizada. Cabe a cada 

um dos pais e professores auxiliar e até mesmo aprender a 

usar a mídia para o nosso beneficio. 

Por fim, entende-se que o governo deve investir em 

tecnologia nas escolas, especialmente nas escolas públicas, 

haja vista para as grandes desigualdades sociais e regionais 

que ainda persistem em nosso país. É necessário adotar 

políticas públicas diferenciadas por região e contar com a 

participação de toda a sociedade, para que o Brasil figure 

entre aqueles países com tecnologia de ponta, 

principalmente advinda de uma educação inclusiva. 
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CAPÍTULO III 
 

DANÇA NA ESCOLA: Desafios e contribuições 

 

 

Marijane Albuquerque Costa3 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sendo a dança fundamental para o desenvolvimento 

criativo do aluno, faz-se necessário um aprofundamento 

para se conhecer melhor essa linguagem na escola, bem 

como as metodologias utilizadas em sala de aula. 

Um dos motivos pela escolha do tema se deve a uma 

observação feita no cotidiano escolar. Diante do exposto, 

eis alguns questionamentos: Como a dança está sendo 

trabalhada na escola? O currículo escolar contempla a 

dança de modo prático? O que ocorre com as aulas de artes 

oferecidas pela escola, uma vez que são mais teóricas?  

Despertar nos alunos o interesse pela dança como 

forma educativa, trabalhar na teoria e na prática propostas 

que relacionem a dança às demais disciplinas do currículo, 

enfatizar a necessidade de reconhecimento e valorização da 

dança em situação escolar como conhecimento, percepção e 

processo criativo, são esses os objetivos. 

                         
3Mestra em Ciências da Educação_ Interamericana, 2018. Especialista 

em Artes e Educação_ CESMAC, 2011. Graduada em Artes- Educação 

Artística– CLARETIANO, 2014. Graduada em Pedagogia– CESMAC, 

2008. E-mail: marijaneal@hotmail.com 
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A dança é um tema estudado por alguns estudiosos: 

Freinet, Laban, Marques, entre outros. Esses autores 

servirão de base teórica para o trabalho. Quanto a 

metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica. 

 

3.1 A dança 

 

No ano de 1982, no dia 29 de abril, comemora-se o 

dia internacional da dança, instituído pela UNESCO em 

homenagem ao criador do balé moderno, Jean-Georges 

Noverre. 

A Dança é a arte de mexer o corpo, através de uma 

cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia 

própria. 

Os seres humanos possuem um jeito único de 

manifestar aquilo que são, pois têm a capacidade de 

expressar seus pensamentos e emoções de muitas maneiras 

diferentes, de uma forma que nenhum outro ser vivo é 

capaz de fazer. Assim, desde os primórdios da humanidade 

são diferentes, entre outras coisas, pela capacidade de 

produzir arte, como a pintura, a dança entre outras.  

A dança é considerada uma das artes mais antigas, é 

também a única que despensa materiais e ferramentas. Ela 

só depende do corpo e da vitalidade humana para cumprir 

sua função, enquanto instrumento de afirmação dos 

sentimentos e experiências subjetivas do homem.  

Dança, em sentido geral, é a arte de mover o corpo 

seguindo certa relação entre tempo e espaço, estabelecida 

graças a um ritmo e a uma composição coreográfica. Seja a 

dança espontânea ou organizada, ela expressa um 
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sentimento ou uma situação dada e pode ser 

complementada por gestos destinados a fazê-la mais 

inteligível. Tem por instrumento, às vezes único, o corpo, 

que elabora seu próprio ritmo. Não é somente através do 

som de uma música que se pode dançar, pois os 

movimentos podem acontecer independentes do som que se 

ouve, e até mesmo sem ele. 

A dança enquanto uma linguagem artística é 

possibilidade de expressão, comunicação e conhecimento. 

Expressa um certo modo de sentir o outro, de ser tocado e 

de tocar o mundo. Comunica ao afirmar-se como uma voz 

primeira do corpo, o interdito, para além do dizível. 

Configura-se também como conhecimento simbólico da 

cultura, que se põe em contato com os diferentes espaços e 

tempos histórico-sociais, com as suas continuidades e 

rupturas, com as suas similitudes e particularidades. Ao 

mesmo tempo em que traduz a sua inserção num dado 

contexto cultural, a dança também é capaz de reivindicar 

outros sentidos ao vivido da experiência estética propiciada 

pelo experienciar ou apreciar uma determinada dança. 

No Brasil a dança é uma manifestação cultural 

muito significante. Seja no São João, no Carnaval, nas 

inúmeras festas populares, a dança se faz como uma 

linguagem do corpo capaz de aproximar as pessoas, contar 

histórias, manter tradições e criar novos sentidos a cada vez 

que se dança novamente. 

Devido a grande abrangência da dança nos múltiplos 

espaços sociais no Brasil há quem questione o espaço da 

dança na escola, uma vez que não é necessariamente 

preciso ir à escola para aprender a dançar. 
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No entanto, o aprendizado da dança no 

contexto escolar apesar de não excluir 

o aprendizado do gesto dançante não se 

basta neste, pois tendo a dança como 

conhecimento produzido culturalmente, 

a escola pode abrir espaços para 

discutir, refletir, reelaborar, pesquisar e 

resignificar as muitas danças vividas 

pelos alunos e tantas outras. 

(MARQUES, 2003). 

 

Nesse aspecto, vale ressaltar a importância do 

estabelecimento escolar para que haja diálogos entre as 

referências populares e eruditas, tradicionais e 

contemporâneas, evitando assim a supervalorização de 

algumas formas de dançar em detrimento de outras. 

Mitos e lendas contam belas histórias sobre a 

origem da dança. Cada povo, em diferentes épocas, atribui 

sua invenção a personagens diversos, o que confirma que 

não há povo sem dança. 

 

3.2 A dança no contexto escolar: desafios e contribuições 

 

Dança educativa é uma terminologia que foi 

utilizada por Laban, em seu livro Dança Educativa 

Moderna (1990). Este sugere que o uso do movimento seja 

utilizado como um instrumento de expressão, sendo 

importante não apenas que o indivíduo ao dançar se torne 

ciente das várias articulações do corpo e seu uso na criação 

de padrões espaciais e rítmicos, como também perceba o 
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estado de espírito e a atitude interna produzida pelas ações 

corporais. 

O ensino da dança educativa busca o aprimoramento 

harmonioso do indivíduo por meio da relação corpo-mente, 

considerando também os aspectos afetivos e sociais. 

Ao inserir a experiência corporal no processo 

educacional, o aluno estabelece relações entre os 

significados simbólicos criados por ele e o aprendido no 

processo educacional, e com base nestas relações 

desenvolve seu repertório expressivo e aprimora suas 

habilidades motoras.  

A dança contribui no desenvolvimento de 

elaboração da imagem corporal do aluno, gerando 

conhecimentos sobre anatomia e sistemas corporais como 

exemplo: muscular e ósseo. Toda a metodologia para esse 

tipo de trabalho é baseada nos conceitos elaborados por 

Rudolf Laban. Ele acreditava que ‘as diferentes mensagens 

que cada ser humano traz dentro de si são as maiores 

riquezas de uma sociedade, que depende e vive para e do 

grupo”.  

Após ter observado muito a movimentação natural 

das pessoas ele concluiu que cada ser humano tem o seu 

modo de se movimentar, o seu modo individual que é 

formado pela experiência em descobrir-se, em descobrir o 

seu corpo e também o mundo. 

A dança educativa objetiva a partir das estruturas 

externas existentes, das capacidades perceptivas como 

resultado da maturação neurológica e das experiências de 

aprendizagem anterior.  
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Freinet (1991) acreditava na dança educativa, assim 

como Laban, também desenvolveu ideias avançadas para se 

trabalhar a dança.  

Ambos apresentaram, no início do século XX, ideias 

avançadas, como a proposta de dança de Laban (1990) e as 

Técnicas de ensino de Freinet. 

Para Laban (1990), a sala de aula é espaço 

constrangedor e incômodo, com mesas e cadeiras unidas, 

que restringem a inclinação natural do corpo. Para Freinet 

(1991), as carteiras dão a impressão de aprisionamento, 

imobilidade. Ambos consideram o homem como um ser 

integrado: corpo-mente, salientando a necessidade de 

respeitar o ritmo interno de cada um. Os atos e atividades 

espontâneas são uma forma de exteriorizar ideias e 

sentimentos. 

As diferentes propostas de Laban (1990) e Freinet 

(1991) podem integrar-se numa proposta de ensino de 

Dança Educativa nas escolas, por contribuírem para o 

desenvolvimento do educando nos principais aspectos: 

 

SCARPATO, Marta Thiago, 2001. 
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Com essa proposta de dança o aluno será levado à 

ação-sensação-reflexão, contribuindo para aprender a ser, 

aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a viver 

juntos, que constituem os quatro pilares da educação. 

Toda ação humana envolve a atividade corporal, 

porém, na dança, assim como no teatro, o corpo em 

movimento está a serviço da expressão e da comunicação 

por meio de simbolismos que se elaboram em um mundo 

onde se abrem os espaços para os aspectos sensíveis, para a 

intuição, a subjetividade; um espaço onde o ilógico é 

necessário e os aspectos inconscientes e espirituais da 

natureza humana encontra um caminho de expressão. Na 

arte do movimento corporal/vocal, o homem integra todo o 

seu ser na ação comunicativa e de produção de sentidos. 

Neste caso, a função das técnicas corporais será o de 

ampliar as possibilidades expressivas desse corpo a fim de 

possibilitar o trânsito entre o mundo das ideias/imaginação 

e a ação criadora, isto é, a concentração do exercício da 

comunicação por meio da linguagem artística. 

Rudolf Laban (1990) propõe três categorias para o 

estudo e análise do movimento, a saber: corpo, 

expressividade, forma e espaço. Em cada uma delas elegem 

parâmetros para a exploração do movimento onde cada 

pessoa irá descobrir suas características particulares de 

movimento construídas a partir dos hábitos adquiridos em 

sua história de vida, assim como, a gama de possibilidades 

a serem exploradas no domínio do movimento, implicando 

no desenvolvimento da criatividade, na ampliação do 

repertório do movimento e na capacidade de observação e 

avaliação das experiências vividas. Laban (1990) refere-se a 
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uma técnica livre de dança na medida em que não restringe 

a experiência do movimento a códigos fechados por 

determinados estilos. 

Usando o corpo no espaço, o aluno conseguirá 

desenvolver a sua criatividade. As ações do corpo criam 

formas e desenhos no espaço, criam tamanhos e distâncias, 

direções e orientações, volumes e vazios. Segundo Laban 

(1990), o espaço pessoal pode ser ocupado em três níveis 

distintos: baixo, médio e alto. O estudo do espaço feito pelo 

estudioso inclui escalas de ocupação harmônica do espaço 

de cada um, seus significados e uma infinidade de 

definições.  

O importante é lembrar que cada um possui seu 

espaço pessoal, que pode ser ocupada em níveis, planos e 

formas diversas de acordo com aquilo que se vive, se pensa, 

se expressa, se participa e se comunica com os outros 

através da dança. 

Os objetivos da dança, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, estão organizados em três pilares: a 

dança na expressão e na comunicação humana; a dança 

como manifestação coletiva; e a dança como produto 

cultural e apreciação estética. 

Estas vertentes da arte no ambiente educacional têm 

potencial para dialogar com outras áreas do conhecimento 

humano e promover a formação e transformação de 

cidadãos. Assim, a escola pode contribuir para que os 

indivíduos entrem em contato com atividades que, como a 

dança, seja capaz de favorecer o desenvolvimento de sua 

capacidade criativa e investigativa no mundo. Todavia, a 

herança histórica - cultural do fazer com a dança. 
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Na escola a dança é realizada na maioria das vezes 

em datas comemorativas, desvinculando a contextualização 

e a crítica. Esta forma de proceder com a dança enraizou-se 

de tal maneira que infelizmente ainda é bastante comum 

encontrar nas escolas reproduções das danças apresentadas 

pela mídia, fazendo com que os alunos fechem-se nestas 

realidades e conceitos sobre a dança, privando-os de 

oportunidades de conhecer e até mesmo vivenciar as 

diferentes propostas dos variados estilos de dança, abrindo 

novos caminhos de descobertas corporais e de 

desenvolvimento do seu potencial criativo, a partir do 

grande poder de relações que a arte possui.  

Portanto, a dança entendida como linguagem 

artística, tão necessária ao desenvolvimento do ser humano, 

parece ser uma atividade que ainda está nascendo nas 

escolas, e como tal, necessita de investigação e reflexão 

constante para tornar-se efetiva em seu enorme potencial. 

Diante deste fato, o primeiro passo no sentido da 

construção de uma prática mais condizente com o 

dinamismo e a complexidade dos ideais teóricos que 

atualmente se percorre, está em compreender a própria 

realidade. 

As aulas de Artes deveriam possibilitar uma maior 

mobilidade dos alunos em sala de aula, mas tendem a 

priorizar os trabalhos em artes plásticas (desenho, pintura e 

algumas vezes escultura), atividades onde o aluno acaba 

tendo de permanecer sentado. Embora a LDB 9394/96 

garanta o ensino de Arte como componente curricular 

obrigatório da Educação Básica representado por várias 

linguagens – música, dança teatro e artes visuais –, 
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raramente a dança, a expressão corporal, a mímica, a 

música e o teatro são abordados, seja pela falta de 

especialistas da área nas escolas, seja pelo despreparo do 

professor. 

Apesar de estas atitudes estarem presentes, algumas 

experiências (que caminham exatamente no sentido oposto) 

têm mostrado o quanto o movimento pode contribuir para 

se criar no espaço escolar outro ambiente. A introdução de 

atividades corporais artísticas na escola, ou seja, a 

realização de trabalhos de dança - educativa ou dança - 

expressiva tem mudado significativamente as atitudes de 

alunos e professores na escola.  

Há muitos aspectos que devem ser considerados 

para a inclusão da dança na escola, dentre eles a 

importância que ela faça parte do cotidiano escolar, sem 

levar em conta os aspectos de uma técnica específica de 

dança, muito menos a simples reprodução de danças 

populares ou das danças veiculadas pelos meios de 

comunicação. Mas, para isso é preciso uma grande 

transformação, não só nos currículos escolares, mas 

também em sua estrutura e, sobretudo numa formação 

permanente dos educadores que nela atuam.  

No dia em que se tiver um significativo contingente 

de alunos que se eduquem fazendo dança, assistindo dança, 

discutindo dança, será aberta a possibilidade de existirem 

profissionais e plateias com maior intimidade e 

sensibilidade em relação à dança e, para isso, sua efetivação 

no currículo é umas das ações determinantes e necessárias. 
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3.3 O perfil da dança na escola 

 

Os objetivos da dança, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, estão organizados em três pilares: a 

dança na expressão e na comunicação humana; a dança 

como manifestação coletiva; e a dança como produto 

cultural e apreciação estética. 

Estas vertentes da arte no ambiente educacional têm 

potencial para dialogar com outras áreas do conhecimento 

humano e promover a formação e transformação de 

cidadãos. Assim, a escola pode contribuir para que os 

indivíduos entrem em contato com atividades que, como a 

dança, seja capaz de favorecer o desenvolvimento de sua 

capacidade criativa e investigativa no mundo. Todavia, a 

herança histórica-cultural do fazer com a dança. 

Na escola a dança é realizada na maioria das vezes 

em datas comemorativas, desvinculando a contextualização 

e a crítica. Esta forma de proceder com a dança enraizou-se 

de tal maneira que infelizmente ainda é bastante comum 

encontrar nas escolas reproduções das danças apresentadas 

pela mídia, fazendo com que os alunos fechem-se nestas 

realidades e conceitos sobre a dança, privando-os de 

oportunidades de conhecer e até mesmo vivenciar as 

diferentes propostas dos variados estilos de dança, abrindo 

novos caminhos de descobertas corporais e de 

desenvolvimento do seu potencial criativo, a partir do 

grande poder de relações que a arte possui.  

Portanto, a dança entendida como linguagem 

artística, tão necessária ao desenvolvimento do ser humano, 

parece ser uma atividade que ainda está nascendo nas 
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escolas, e como tal, necessita de investigação e reflexão 

constante para tornar-se efetiva em seu enorme potencial. 

Diante deste fato, o primeiro passo no sentido da 

construção de uma prática mais condizente com o 

dinamismo e a complexidade dos ideais teóricos que 

atualmente se percorre, está em compreender a própria 

realidade. 

As aulas de Artes deveriam possibilitar uma maior 

mobilidade dos alunos em sala de aula, mas tendem a 

priorizar os trabalhos em artes plásticas (desenho, pintura e 

algumas vezes escultura), atividades onde o aluno acaba 

tendo de permanecer sentado. Embora a LDB 9394/96 

garanta o ensino de Arte como componente curricular 

obrigatório da Educação Básica representado por várias 

linguagens – música, dança teatro e artes visuais –, 

raramente a dança, a expressão corporal, a mímica, a 

música e o teatro são abordados, seja pela falta de 

especialistas da área nas escolas, seja pelo despreparo do 

professor. 

Apesar de estas atitudes estarem presentes, algumas 

experiências (que caminham exatamente no sentido oposto) 

têm mostrado o quanto o movimento pode contribuir para 

se criar no espaço escolar outro ambiente. A introdução de 

atividades corporais artísticas na escola, ou seja, a 

realização de trabalhos de dança educativa ou dança 

expressiva tem mudado significativamente as atitudes de 

alunos e professores na escola.  

Há muitos aspectos que devem ser considerados 

para a inclusão da dança na escola, dentre eles a 

importância que ela faça parte do cotidiano escolar, sem 
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levar em conta os aspectos de uma técnica específica de 

dança, muito menos a simples reprodução de danças 

populares ou das danças veiculadas pelos meios de 

comunicação. Mas, para isso é preciso uma grande 

transformação, não só nos currículos escolares, mas 

também em sua estrutura e, sobretudo numa formação 

permanente dos educadores que nela atuam. 

No dia em que se tiver um significativo contingente 

de alunos que se eduquem fazendo dança, assistindo dança, 

discutindo dança, será aberta a possibilidade de existirem 

profissionais e plateias com maior intimidade e 

sensibilidade em relação à dança e, para isso, sua efetivação 

no currículo é umas das ações determinantes e necessárias. 

 

3.4 A DANÇA E SEUS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O tema avaliação é polêmico na área de artes 

principalmente porque ainda existe uma influência pela 

tendência pedagógica, que acredita que arte é atividade 

complementar. 

Kenski (1990) acredita que: 

 

Um dos problemas em avaliação 

encontra-se no fato de que somente 

pensamos em um professor que avalia 

o aluno em relação aquilo que ele 

aprendeu (conteúdo). Esquece de que o 

processo de avaliação engloba o projeto 

pedagógico como um todo e, portanto, 

avaliação dos alunos, do professor, da 

aula, dos conteúdos abordados, da 

bibliografia utilizada, da metodologia, 
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da escola, da relevância deste projeto 

educativo em nossa comunidade, em 

nosso país, etc. 

 

Diante desse comentário verifica-se que a avaliação 

é um processo amplo que exige apreciação pessoal, pela 

comparação, importância e decisões. Avaliar pressupõe 

definir objetivos, fixar critérios e colher informações. 

Dentro da Arte, avaliar é reconhecer limites e saber 

até onde os alunos serão capazes de dominar um 

determinado assunto. 

“É importante estabelecer relações com um trabalho 

produzido e os demais, sem discriminação estética, 

artística, étnicas e de gênero.” (PCN’s – MEC, 1997). 

Ao avaliar uma representação teatral, uma música 

ou dança, se deve respeitar as limitações e diferenças 

individuais. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Após leituras e estudos realizados em torno do tema, 

percebe-se que a dança na escola quando aplicada com 

metodologia adequada e, principalmente com consciência 

pedagógica, possibilita ao educando uma formação corporal 

global, ampliando suas capacidades de interação social e 

afetiva, desenvolvendo as capacidades motoras e 

cognitivas.  

Quando realizada de forma lúdica e não 

competitiva, a dança escolar passa a ser agente de formação 

e transformação, possibilitando oportunidades de 

humanização e integração entre todos os alunos, 

aumentando assim a auto-estima colocando em prática o 

sentido de uma educação voltada para a inclusão.  

Os professores devem desenvolver um ensino que 

possibilite aos seus alunos o envolvimento, a motivação, o 

entusiasmo, a curiosidade, o sentido de humor e o espírito 

crítico. As artes, assim como a dança proporcionam essa 

possibilidade. A influência do professor no fenômeno da 

aprendizagem é enorme e deve ser construída a partir da 

empatia e da qualidade afetiva. 

A dança na escola, portanto, pode ser compreendida 

como um conhecimento necessário à formação estética dos 

educandos, como oportunidade de refletir, vivenciar e saber 

mais sobre a arte e como os homens se expressam nas mais 

diversas culturas a partir de uma forma de comunicação não 

verbal. Uma aproximação entre o universo da dança na 

escola e a dança produzida fora da escola é necessária para 
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o entendimento da dança como essa linguagem viva e 

dinâmica, que se modifica constantemente nas diversas 

sociedades. 

Diante desse contexto, caberá à escola abrir espaço 

para as experiências artísticas, em especial, para os vários 

elementos que a dança oferece.  
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CAPITULO IV 
 

A RELAÇÃO DA SUBJETIVIDADE E DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS 

 

 

Michelly Cristina Apolinário de Lucena4 

Betijane Soares de Barros5 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo objetiva mostrar a parceria da 

subjetividade com as novas tecnologias na escola, 

envolvendo professor e aluno nesse novo processo mais de 

grande importância no ensino-aprendizagem. De fato, 

vivemos em um mundo de mudanças, de convívio entre 

diferentes gerações e esta cresceu conectada com diferentes 

tecnologias principalmente de comunicação. 

A escola por sua vez vive um grande desafio para 

manter-se como um espaço de aprendizagem, tendo que se 

adaptar a evolução das tecnologias. Faz necessário que a 

escola capacite seus professores para fazerem o manuseio 
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dessas tecnologias para a melhoria da educação. Onde os 

alunos e professores fazem uso da tecnologia no seu dia-dia 

em redes sociais, compartilham e produzem informações 

entre outras coisas. Enquanto na escola, as tecnologias são 

pouco utilizadas nas aplicações das aulas, sabendo que 

inserindo essas tecnologias de forma correta só vão 

promover mudanças no aprender, ensinar, pensar e 

melhorar o ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido a escola e o professor têm que se 

adaptar com a presença de tecnologias no espaço escolar e 

aproveitar da melhor forma possível, onde possa inserir o 

aluno no mundo digital da melhor maneira possível. 

Acredita-se que a integração das tecnologias no âmbito 

escolar só tem a favorecer o acesso dos discentes no mundo 

globalizado e altamente conectado, preparando esse aluno 

para essa sociedade altamente competitiva. 

Vale lembrar que a formação do professor não irá 

resolver todos os problemas e os receios de como fazer uso 

apropriado dessas tecnologias, é necessário ações que 

venham a garantir que a escola prepare cidadãos para o 

mundo do trabalho e também fazer a utilização no meio 

social. Vive-se uma época de constantes mudanças e 

transformações por partes das pessoas e dos objetos 

tecnológicos e nós temos que nos adaptarmos à todas essas 

inovações. 

Nesse sentido vale ressaltar que a subjetividade é 

uma grande aliada da escola com toda essa demanda de 

inovações tecnológicas tem contribuído um entendimento 

do íntimo dos professores, alunos e pessoas que fazem parte 

da escola, trabalhando esse processo de aceitação das 
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tecnologias no espaço escolar. Nas seções seguintes vai 

mostrar relação de subjetividade com as novas tecnologias 

na escola uma reflexão do trabalho do docente voltado para 

uma educação digital e inclusa no meio social.  

 

4.1 Histórico da subjetividade 

 

A subjetividade é entendida como o espaço íntimo 

do indivíduo, ou seja, como ele instala a sua opinião ao que 

é dito (mundo interno) com o qual ele se relaciona com o 

mundo social (mundo externo) resultando tanto em marcas 

singulares na formação do individuo quanto na construção 

de crenças e valores compartilhados na dimensão cultural 

que vão constituir a experiência histórica e coletiva dos 

grupos e populações. (COELHO; SALEM,2012). 

A subjetividade é o mundo interno de todo e 

qualquer ser humano e este mundo interno são compostos 

por sentimentos, emoções e pensamentos de cada ser no seu 

interior. A subjetividade tem varias definições. 

A subjetividade na psicologia foi conceituada a 

partir das inquietações do sujeito, onde foi intensificada 

para compreender a personalidade humana, suas reações e 

mudanças comportamentais. Na teoria do conhecimento, a 

subjetividade é o conjunto de ideias significados e emoções 

que por serem baseadas no ponto de vista do sujeito, são 

influenciados por seus interesses e desejos particulares. 

(COELHO; SALEM,2012). 

Através da nossa subjetividade, construímos um 

relacionamento com o outro, e este relacionamento nos 

insere dentro do mundo social e nós como sujeitos inclusos 
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na sociedade onde desenvolvemos papéis na sociedade, e de 

acordo com nossas ações e escolhas. Esses sujeitos 

constroem cotidianamente sua própria identidade no 

processo constante de desenvolvimento, no ambiente muito 

concreto, onde ainda se cruzam com muitas outras 

influências. Este falar de si não pode ser compreendido 

apenas como o ato de organizar a vida a partir de uma 

narrativa coerente, ato desesperado de produção de sentido, 

é um modo de descrição do ser através de perspectivas. 

 

4.2 Relação Subjetividade X Escola 

 

Assim como ocorre com as outras dimensões de 

nossa existência, também quando se trata de subjetividade, 

é preciso recorrer às contribuições que a ciência moderna 

trouxe para a elucidação de seus aspectos fenomenais. 

No que concerne à nossa condição de subjetividade 

as ciências psicologicas vem sistematizando os resultados 

conseguidos através do esforço de se conhecer mais 

objetivamente nossa vida subjetiva, desde que se passou a 

aproveitar os subsídios das ciências para se esclarecerem os 

diversos aspectos subjetivos da educação, em suas relações 

consigo mesmo, com os outros e com o meio que o envolve 

(SEVERINO,1994).  

Ao colocar ao alcance do educador os 

conhecimentos possibilita a compreensão global do 

processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes, 

viabilizando, assim, maior eficácia em seu trabalho de 

interação entre as pessoas. Contribui também para a 

compreensão do modo de ser dos sujeitos educando e do 
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modo de desenvolvimento de sua sensibilidade, tanto 

cognitivo quanto afetiva. 

A escola e a sociedade ao mesmo tempo produzem e 

reproduzem, fazendo coexistir o novo e o velho, nelas 

convivem a reprodução e a transformação, a subjetividade 

tendo caráter de direcionar as ações do ser. A educação é 

um mundo sem fronteiras em que aprendemos e ensinamos, 

mas a caminhada é de cada um e não tem atalhos, e a escola 

tem o papel de intervir na formação cognitiva dos 

educandos e a subjetividade desenvolve a afetividade e o 

controle das emoções. 

A subjetividade com a relação de poder que 

circulam na escola, não somente na relação professor-aluno, 

mas, sobretudo, discutindo o lugar que a instituição escolar 

ocupa na configuração social da atualidade, para que se 

tenha uma clareza do papel da escola na formação subjetiva 

do individuo (PRATA,2005).  

E podemos partir da esfera da subjetividade como 

mediação fundamental da existência dos homens. 

Mediadores insubstituíveis de toda e qualquer experiência 

humana, os processos psíquicos são apoios valiosos e 

imprescindíveis para que educadores e educando construam 

sua autoimagem, desenvolvendo seu autoconceito, 

referência fundamental para perceberem seu próprio valor e 

dignidade e o valor dos outros. Dessa forma, fica clara a 

necessidade da presença da subjetividade nas escolas 

(SEVERINO, 1994).  

Como ao educador cabe discernir todos os aspectos 

envolvidos nesse complexo relacionamento dos sujeitos 

com seu ambiente natural e social, impõe-se lhe conhecer o 
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melhor possível aqueles mecanismos já identificados pelas 

ciências psicológicas no que diz respeito a conduta e ao 

modo de ser dos homens no mundo real.  

A escola tem aquele papel todo especial e 

importante para com a subjetividade, é lá onde o educador 

respeita as opiniões e escolhas e auxilia no aprimoramento 

das ideias dos educando: “assim, o educando se consagra, 

com a totalidade do ser, a essas novas series de 

desenvolvimento que a sua vida escolar representa um 

mundo cheio de tecnologias” (RAILLON, 2010). 

Para discutir a forma pela qual as relações de poder 

circulam no espaço escolar e a produção da subjetividade 

por elas, aproveitássemos a concepção de sociedade 

disciplinar (FOUCAULT, 1977) para num segundo 

momento, problematizamos esse modelo na atualidade, pois 

ainda que alguns rastros das técnicas disciplinares 

permaneçam em nossos dias, a questão que se apresenta 

para nós é quando voltamos nosso olhar para as instituições 

contemporâneas, em particular para a escola, será que o 

diagnostico de Focault ainda compreende completamente a 

forma pela qual as relações de poder se estabelecem nessa 

instituição? Não valeria a pena refletirmos sobre o poder 

disciplinar em função da crise das instituições e das 

mudanças das relações de poder da atualidade? (PRATA, 

2005). 

Como a subjetividade é vista na atualidade, ela 

tratando do íntimo de cada indivíduo e suas relações de 

poder com o controle de suas relações de poder com o 

controle de suas ações e reações. A subjetividade é um 
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processo constante e em evolução, e ela varia de acordo 

com o tempo, conforme afirma a autora supracitada: 

 

Supondo que a subjetividade é sempre 

produzida, ou seja, ela não está na 

origem nem é imanente à natureza 

humana. Mesmo se considerarmos 

determinados modos de a subjetividade 

se organizar em relação ao psíquico, 

esses modos estão relacionados aos 

padrões indenitários e normativos que 

se constituem em cada época. Esses 

padrões indenitários estão ativamente 

presentes não só nas macrorrelações, 

mas também circulam nas 

microrrelações entre os sujeitos. 

(PRATA, 2005, p.113). 

 

A subjetividade muda de acordo com a época, e as 

pessoas seguidas esse contexto social com normas e regras 

para serem seguidas e por sua vez a escola também vive em 

constantes transformações para melhoria do ensino. 

 

4.3 Educação e Novas Tecnologias 

 

Na última década foi caracterizada com o avanço 

tecnológico, onde atingiu todas as áreas inclusive a da 

educação. Novas tecnologias tiveram um avanço 

significativo em pouco tempo, e tornando-se um dos 

principais meios de comunicação entre as pessoas e sendo 

utilizadas em empresas, instituições e em quase todos os 

locais de trabalho.  
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A educação não pode ficar à margem deste 

fenômeno, cuja consequência direta reflete na escola, visto 

que a sua principal função, como afirma Rodrigues (1992) é 

preparar e elevar o individuo ao domínio dos instrumentos 

culturais, intelectuais, profissionais e políticos, garantir, 

ainda, que a cultura, a ciência e a técnica não sejam 

propriedades exclusivas das classes dominantes. 

A escola tem que aproveitar essas tecnologias em 

favor de todos, levando-se em conta uma perspectiva crítica 

para sua utilização, compreendendo realmente o sentido de 

todas essas informações e consigam utilizá-la de forma 

correta, aplicando e transformando e buscando 

possibilidades pedagógicas com o uso das tecnologias, 

aponta para o futuro das práticas docentes, discutindo as 

novas perspectivas pedagógicas e os desafios do professor.  

De acordo com Junqueira(2012, p.63 ),  

 

Inovando e experimentando as novas 

formas de aprender com as tecnologias, 

trata do uso das tecnologias digitais e 

da internet para novas formas de 

ensinar e aprender, bem como para a 

construção de novos materiais 

didáticos, em geral de caráter midiático 

(vídeos, sites). 

 

Entendemos que o docente precisa usar essas novas 

tecnologias para auxiliar suas aulas de forma prazerosa e 

eficaz.  

Sabe-se que é um grande desafio incluir as 

tecnologias no setor educacional, mas essas tecnologias, as 
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de comunicação, tem o objetivo de mostrar a realidade da 

sociedade e uni a escola às novas tecnologias. 

De acordo com Rezende (2002) as novas 

tecnologias não implicam novas práticas pedagógicas nem 

vice-versa aparentemente poderíamos dizer que não há 

relação entre essas duas instancias. Entretanto, isso não é 

necessariamente verdade, se considerarmos que o uso das 

novas tecnologias pode contribuir para novas práticas 

pedagógicas desde que seja baseada em novas concepções 

de conhecimento, de aluno, de professor, transformando 

uma série de elementos que compõem o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Que as novas tecnologias sejam utilizadas para 

melhorar o processo educacional, buscando assim 

benefícios de ensinar alguns conteúdos para melhor fixação 

do conhecimento para com o aluno. Mais vale ressaltar que 

não deve-se fazer dessas tecnologias o único instrumento 

para execução dessas aulas e sim um auxilio para a prática 

do professor e atendendo as necessidades dos educandos, 

saindo assim do tradicional para a modernidade com o 

avanço incontrolável das novas tecnologias de informação e 

comunicação (SANTOS, 2005). 

O objetivo da educação comunicação é desenvolver 

um ensino multimídia, interdisciplinar e colaborativo para a 

formação dos sujeitos protagonistas em suas vidas. 

Televisão, rádio, internet, videogames, softwares de 

aprendizagem on-line, blogs, fotografias, projetos de 

entrevistas e reportagens produzidas pelos estudantes 

servem para ampliar o acesso à cultura e à informação de 

maneira crítica e autônoma (JUNQUEIRA, 2012).  
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Acredita-se que a melhora da educação tem uma 

parceria com as novas tecnologias com o acesso mais fácil 

as mídias, e os profissionais da educação tem que ser um 

facilitador de repasse de conhecimento e reconhecer o 

potencial dessas tecnologias e criar desafios educativos para 

esses alunos. No entanto, ainda têm educadores que tem 

certo receio em utilizar essas novas tecnologias como 

instrumentos de aula. Segundo Pretto (1996, p.03):  

 

[...] não podemos pensar que a pura e 

simples incorporação destes novos 

recursos na educação seja garantia 

imediata, que se está fazendo uma nova 

educação, uma nova escola, para o 

futuro [...] vivemos um momento 

histórico especial, em que surgem 

novos valores na sociedade. 

 

Nesse contexto vive-se um momento impar da 

inclusão das novas tecnologias na escola, propiciando sua 

utilização de forma dinâmica e buscando igualdade de 

oportunidades para todos, todos esses fatores irão favorecer 

a melhoria da educação de uma forma ampla e eficaz. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No entanto, foi visto que as novas tecnologias na 

escola afetam diretamente o exercício do magistério de 

modo a produzir efeitos positivos sendo um recurso para o 

docente. 

A relação aluno-professor é intermediada através da 

subjetividade como instrumento de controle das emoções e 

meio de conhecimento pessoal. Cada discente tem a sua 

própria personalidade e características, com um caminho 

sem atalhos a seguir. A escola se apresenta como 

direcionadora e informadora diante das adversidades da 

vida educacional,que continua mesmo fora da escola. 

Diante disso, os recursos tecnológicos se apresentam como 

um instrumento extremamente rico e auxiliador nessa 

tarefa. 

Podemos observar que essas inovações tecnológicas, 

apesar de ser uma realidade, encontram-se distante de uma 

parcela significativa de indivíduos na sociedade. Diante 

disso, é necessário dizer que, por este motivo, os 

professores têm que buscar outros recursos por vezes não 

tão eficientes. 

Faz-se necessária uma adaptação da escola para uso 

criativo dessas novas tecnológicas, que vai além da 

disponibilização de laboratórios de informática. A relação 

como se aprende e como se ensina deve ser repensada, 

discutida para que o aluno seja inserido no mundo digital. É 

preciso que a sala de aula seja um espaço agradável, 

confortável e motivante para os alunos onde eles possam 
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utilizar essas tecnologias, sabendo que, estamos distantes 

desta realidade, visto que nós ainda estamos longe dessa 

sala de aula tecnológica perfeita, por que o mundo como 

um todo está rodeado de tecnologias, mas para as nossas 

escolas essa realidade está um pouco distante de acontecer.  

É com estas considerações acima que vemos em 

momento de grande inspiração literária entregando-se a 

uma nova época que envolve as tecnologias e um mundo 

digital em nossas escolas.  
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CAPITULO V 
 

O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS:  

Nas construções subjetivas dos docentes 

 

 

Maria Vanisia J. da Silva dos Santos6 

 

INTRODUÇÃO 

 

A revolução tecnológica tem feito mudanças no 

mundo interno do ser humano e dentre esse ser, cito o 

docente, que tão notadamente tem se esforçado para se 

relacionar com o mundo social e assim, construir um 

espaço de intimidade que irá constituir a sua experiência 

coletiva e histórica dentre os grupos sociais vigentes. 

Fazer parte de uma sociedade que está vivenciando 

o fenômeno da globalização, pressupõe uma mudança e 

estruturação social e essa só acontecerá se o docente estiver 

aberto para o novo. 

O capitalismo contemporâneo juntamente com a 

tecnologia tem contribuído de forma decisiva para o 

surgimento do fenômeno da globalização e essa junção tem 

estimulado uma aceleração na sociedade que personifica o 

                         
6Mestre em Ciência da Educação pela Universidad Interamericana, 

2017; Especialista em Mídia na Educação pela UFPE e psicopedagoga 

pela UPE; Pedagoga pela UAG/UFRPE, Email: 

vanisia.silva@outlook.com 
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ideal de universalização, criando um mundo totalmente sem 

fronteiras e desligado da maneira de escrever do passado. A 

grafia usada hoje deixa “muitos docentes” desapontados, 

pois, esse “mundo conquistado, desarraigado e 

transformado pelo processo tecnocientífico do 

desenvolvimento capitalista" tem mudado a maneira de agir 

das pessoas. 

 

[...] a associação do capitalismo 

contemporâneo com a tecnologia 

contribuiu decisivamente para o 

próprio surgimento do fenômeno da 

globalização, impulsionando uma 

aceleração nos processos de mudança e 

estruturação social que encarnavam o 

ideal de universalização, gerando um 

mundo sem fronteiras e desvinculado 

da grafia enunciativa do passado, "um 

mundo conquistado, desenraizado e 

transformado pelo titânico processo 

econômico e tecnocientífico do 

desenvolvimento do capitalismo", 

conforme contextualiza Hobsbawm 

(1996, p. 562). 

 

É notável que as revoluções tecnológicas antes 

desconhecidas tenham introduzido inúmeras 

transformações na vida do ser humano em função do 

desenvolvimento. As transformações são tão fortes, que 

chega a alterar os hábitos, a forma de agir e de certa forma 

o mundo interior e exterior. O professor, por exemplo, que 

antes passava horas e horas escrevendo com giz a tarefa no 

quadro para seus alunos, hoje com a ajuda de uma máquina, 
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o data show, pode levar todo conteúdo sem precisar se 

esforçar tanto. Para tanto, basta se adequar ao que a 

tecnologia oferece e emigrar para o mundo tecnológico. 

Diante dessas colocações, o termo tecnologia muitas 

vezes remete a escola e professores alguns sentimentos 

negativos, tais como: a tecnologia é uma experiência nova, 

não estou preparado, não estou capacitado para usá-la na 

sala de aula, não vou saber ensinar usando as tecnologias, 

dentre outros, tornando a tecnologia uma doença sem 

remédio. Logo, a tecnologia já está enraizada na vida dos 

alunos e dentro da escola, a mesma deve fluir como um 

olhar para a mudança, para a adaptação de velhos hábitos, 

para a quebra de paradigmas e para a transformação da 

realidade escolar em vista aos alunos que usam a tecnologia 

na maioria de seus afazeres. Assim, o profissional da 

educação tem um importante papel na escola para atuar na 

prática pedagógica e transformar a realidade escolar: educar 

para a cidadania.  

Assim, o presente artigo tem o objetivo de mostrar a 

importância da tecnologia no processo ensino-

aprendizagem e refletir sobre a nova escrita digital levando 

em consideração a subjetividade do docente. 

Para entender melhor a temática abordada, o artigo 

será dividido em dois tópicos: o primeiro observará a 

tecnologia e o processo ensino-aprendizagem, o segundo 

falará sobre a escrita digital que adentram os textos 

escolares na sala de aula. Em seguida, as considerações 

finais. 
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5.1 A tecnologia e o processo Ensino-Aprendizagem 

 

Vive-se um presente de transformações e quando se 

pensa em futuro, logo vem à tecnologia se apresentando no 

cenário, principalmente no meio educacional. Logo se 

percebe a importância de se refletir sobre a melhor maneira 

de utilizar essa (tecnologia) que está presente na vida real e 

incorporá-la no processo de ensino e aprendizagem de forma 

a relacioná-la ao desempenho de melhor concepção na 

realização de tarefas. 

Assim, para que o processo de ensino e 

aprendizagem seja coerente com a prática docente, esse 

(processo ensino-aprendizagem) deve buscar, por parte do 

professor, inserir os conteúdos que estejam dentro da 

realidade existente, para que o aluno não se sinta tão longe 

do aprender, pois a relação é estreita entre o que se aprende e 

o que se ensina. 

Quando se ensina, deve-se ter por objetivo a ação de 

instigar, orientar, criar condições, direcionar, preparar, 

organizar e operacionalizar as várias situações de 

aprendizagem para que o aluno tenha condições de se 

apropriar do conhecimento e assimilar o saber. 

Dessa maneira é indispensável se pensar em 

educação sem instrução, se pensar em instrução sem ensino e 

se pensar em ensino sem o aprender. À medida que o aluno 

tem um saber real, de imediato ele exterioriza esse saber 

dentro da sociedade de acordo com o seu tempo, pois 

educação não se sustenta sem instrução. Quando se instrui 

dá-se a permissividade ao aluno de refletir sobre uma ação 
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colaborativa, participativa e conjunta, de forma que se 

chegue ao aprender. Nesse aprender está à dúvida, o erro, a 

possibilidade de revisão e alteração que levam o aprendiz as 

situações de aprendizagem. 

Logo, refletir sobre a elaboração e planejamento de 

um currículo que forme o discente para a sociedade e seu 

tempo, se torna primordial, pois é a partir daí que o mesmo 

pode elaborar seus próprios questionamentos e até mesmo 

formar novos paradigmas para seguir. 

Assim, o grande papel da escola nesse momento é 

preparar esse cidadão para que ele seja um ser socialmente 

ativo, desenvolvendo com nitidez suas competências 

cognitivas e sociais de maneira que a aprendizagem aconteça 

em interface com a realidade que se faz presente. 

Sabemos então, que para que essa aprendizagem se 

faça presente, deve-se ter integrados todos os componentes 

do ensino-aprendizagem: aluno, professor, conteúdo, 

métodos, recursos e avaliação. 

Não há espaço para falhas dentro desses 

componentes. Todos devem estar ligados, conectados para 

que haja uma formação lógica, prática e contextualizada 

dentro da capacidade cognitiva de cada indivíduo. Quando 

todos esses componentes estão interligados, é fácil perceber 

quem se quer formar, o que se quer que o aluno aprenda e 

qual a finalidade do aprender. Por isso, é tão importante que 

ao avaliar se possa enxergar no aluno a revelação de quantas 

possibilidades de construção do aprender ele conseguiu 

assimilar para que seu processo educativo seja mais rico e 

dinâmico. 
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Dentro dessa perspectiva, pode-se então deduzir que 

a interação professor-aluno exige cumplicidade e que esta só 

irá ocorrer quando existir uma relação de confiança e 

comunicação, tornando o processo ensino-aprendizagem um 

instrumento de satisfação da interiorização do saber. 

O advento das novas tecnologias da informação e da 

comunicação7 proporciona o repensar do processo ensino-

aprendizagem e disso não há dúvidas. O ensino então 

requer na sala de aula o domínio pelo professor do 

conhecimento, seja em uma determinada disciplina ou 

mesmo um conteúdo específico que vai ensinar, pois todos 

os atores envolvidos na educação têm infinitas 

oportunidades de acesso às informações que circulam em 

todas as partes do mundo em tempo real e por rede 

informatizada de comunicações.  

Assim ressalta Borba e Penteado (2003. p.69) É 

importante que a opção por utilizar ou não a tecnologia seja 

feita pelo professor com base em seu próprio conhecimento. 

O mundo está passando pela revolução das 

tecnologias e dos sistemas de informações tanto no mundo 

do trabalho como no mundo educacional. Esses sistemas de 

informações cada dia mais enriquecem a capacidade de 

raciocinar e de gerar conhecimento, possibilitando uma 

reflexão crítica e mais elaborada da realidade. Os 

adolescentes não estão aquém desses sistemas de 

                         
7Segundo alguns especialistas o que chamamos de tecnologias de 

comunicação e informação surge, a partir de 1975, com a fusão das 

telecomunicações analógicas com a informática, possibilitando a 

veiculação sob um mesmo suporte – o computador – de diversas 

formatações de mensagens (SETTON, 2010.p. 89). 
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informações pelo contrário, eles estão transformando o 

cotidiano a partir das vivências universais.  

De acordo com Setton citando Lévy (2010.p.91): 

 

É impossível separar o mundo humano 

de seu ambiente material, assim como é 

difícil separá-lo dos signos e imagens 

por meio dos quais o indivíduo atribui 

sentido a vida e ao mundo... 

As novas tecnologias não só estão 

presentes em todas as atividades 

práticas do mundo do trabalho, como 

também se tornam vetores de 

experiências do cotidiano. 

 

A evolução dos meios de comunicação leva 

necessariamente a mudança no processo ensino-

aprendizagem. Não dá para querer ser um bom professor 

utilizando apenas o quadro e o giz ou ditando um texto de 

uma apostila, pois esses hábitos não acompanham a 

dinâmica da renovação do conhecimento pelo qual as 

pessoas estão passando. Todos os níveis da educação estão 

vivenciando este quadro de mudanças, que perdura desde as 

crianças até os adultos que almejam serem sujeitos ativos 

de aprendizagem. Assim, é tarefa do professor que deseja 

ter sucesso dentro de sua sala de aula, exercer o importante 

papel de facilitador interagindo de maneira dinâmica e 

atualizada no processo de ensino-aprendizagem.  

As novas tecnologias têm feito várias 

transformações por onde passam, inclusive na escola, que 

por tanto tempo viveu uma forma de ensino tradicional. 

Hoje, pode-se dizer que se tem uma escola aberta, que 
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rompe com todas as barreiras e abre-se para o 

enriquecimento do processo de interação que acontece entre 

professor-aluno-família e demais agentes sociais que 

interagem dentro da instituição escolar, modificando assim, 

a dinâmica de aprendizagem e ampliando o espaço de 

geração do conhecimento. Para D´Ambrósio (1999), 

“Educação é ação”. É isto que requer todos os jovens que 

desafiam a sala de aula e que querem fazer a diferença.  

A diferença está no fazer de cada pessoa, resultante 

de suas marcas singulares e de sua formação enquanto 

indivíduo que constrói suas crenças e valores e que são 

compartilhados na sua dimensão cultural enquanto 

coletividade.  

 

5.2 Escrita digital: podemos chamá-la de nova escrita? 

 

Os jovens atualmente vivem a nova escrita digital. 

São muitas as opções que se tem hoje para aqueles que 

pretendem se comunicar on-line. Existem várias redes 

sociais como o Orkut, Facebook, bate papos, troca de 

mensagens por MSN, torpedos, por exemplo, etc. Sem 

dúvidas, todas essas ferramentas fazem parte da vida dos 

jovens que principalmente estão em idade escolar. A 

comunicação entre esses jovens fazendo uso dessas 

ferramentas se dá em tempo real e de modo escrito, porém 

essa comunicação (escrita) não acontece de acordo com as 

regras gramaticais preconizadas pela gramática normativa, 

forma de escrita tradicional na nossa língua. 

Nessa escrita há uma comunicação mais pessoal, 

mais próxima da conversação face a face e por isso essa 
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(escrita) traz algo tão próximo da fala, mas há algo que não 

se pode negar, a linguagem pela internet ou via celular 

como os torpedos continuam escritos. 

Assim, percebeu-se que havia nessa comunicação 

interativa, certo distanciamento entre as práticas de escrita 

que usualmente se ensina na escola e que emergiu com os 

famosos bate papos da internet. Assim criou-se um termo 

para designar essa escrita: chamaram-na de internetês8. 

Não se sabe o porquê, mas com a popularização da 

internet e bate papos, os jovens no sentido de facilitar o 

processo de digitação  passaram a modificar a escrita e 

manter uma interação próximo da conversação face a face. 

As abreviaturas viraram febre. Nessa linguagem a 

abreviatura mais abrangente e produtiva nos bate papos e 

derivados é a omissão das vogais nas sílabas em detrimento 

de elementos consonantais. Logo a palavra beleza se 

transforma em blz, você em vc, teclar em tc, muito em mto, 

vamos em vm e assim em muitas outras palavras. Essas 

abreviaturas mais que o simples abreviar das palavras 

buscam certa intimidade entre os interlocutores, que 

embora sejam desconhecidos não se acham estranhos. 

Fisicamente eles encontram-se separados, mas por meio das 

abreviações a distância é reduzida e a tentativa de 

aproximação é superada por meio da linguagem. 

                         
8Escrita tida como caótica e assistemática em termos de linguagem. 

Nessa escrita, é comum que sejam identificadas características 

ortográficas, lexicais, sintáticas e textuais bastante distintas daquelas 

que um texto científico apresenta. Abreviaturas abundantes, excesso e/ 

ou falta de pontuação, simplificações de grafia, uso de carinhas 

(emoticons) são algumas das especificidades dessa escrita. 
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Há quem diga que o povo digita muito errado. O 

critério de certo e de errado é frequente e principalmente 

atribuído à escrita da internet. Provavelmente esse atributo 

leva em consideração a escrita escolar, que é a linguagem 

que sempre foi ensinada nas escolas desde a mais tenra 

idade. O fato é que por mais que se critiquem, os jovens 

continuarão fazendo uso do internetês. O que se percebe é 

que cada prática de escrita apresenta especificidades que 

trazem suas características e singularidades que a 

identificam como tal. 

Dificilmente os jovens enveredados no ambiente 

virtual irão escrever de acordo como manda a gramática, 

pois o ambiente virtual detém forte influência nas 

simplificações ortográficas, sem contar que a internet e os 

torpedos via celular constituem um ambiente livre e essa 

escrita expressa bem essa liberdade. 

Sabe-se que a escola cabe o papel de ensinar a 

gramática normativa ou padrão, porém ela não pode 

simplesmente ignorar a maneira de como esses jovens 

escrevem no dia a dia. A ela cabe nesse contexto, 

compreender como se dá a materialização dessa escrita e 

principalmente utilizá-la a favor do ensino de língua. No 

entanto, o jovem precisa ter em mente que esse linguajar 

midiático deve ser deixado de lado quando se trata da 

escrita escolar. Não é que ele não possa utilizar, em 

ambientes virtuais torna-se pertinente, em vestibulares, por 

exemplo, o padrão da escrita certamente será exigido. 

Não se pode mais pensar como errada a linguagem 

utilizada pelos internautas. Errado é pensar a língua 

independentemente dos propósitos de quem fala e de quem 
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escreve, como se fosse possível simplesmente separar 

jovem e sociedade simultaneamente. O internetês não é 

uma linguagem do outro mundo, ela se propaga como uma 

prática de escrita e uma tentativa de aproximação entre dois 

ou mais interlocutores, dentro de um mesmo mundo, cujas 

fronteiras estão cada vez mais reduzidas. 

O professor não pode ignorar o internetês e sim 

utilizá-lo a favor de sua prática pedagógica mostrando ao 

aprendiz que essa linguagem existe e que pertence a um 

determinado contexto – a internet – porém não pode ser 

utilizada em uma redação para o vestibular ou de um 

concurso, por exemplo. Essa linguagem ainda se permite 

ser utilizada pelo docente que de posse do conhecimento da 

mesma pode se utilizar de várias estratégias inclusive 

anteriormente citadas, que venham a enriquecer seus 

métodos de ensino e consequentemente de estudo em sala 

de aula para o discente.  

É bem verdade que o internetês possa aparecer nas 

redações escolares, porém, a questão primordial para que a 

entrada das novas mídias prevaleça de forma satisfatória na 

escola está relacionada com a postura do professor. 

 

Já há sinais evidentes, tanto na 

educação básica quanto na própria 

educação em nível universitário, que, 

se o professor não tiver espaço para 

refletir sobre as mudanças que 

acarretam a presença da informática 

nos coletivos pensantes, eles tenderão a 

não utilizar essas mídias, ou a utilizá-

las de maneira superficial, 

domesticando, portanto, essa nova 
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mídia. Para que o professor, em todos 

os níveis, aprenda a conviver com as 

incertezas trazidas por uma mídia que 

tem características quantitativas e 

qualitativas novas em relação à 

memória, um amplo trabalho de 

reflexão coletiva tem que ser 

desenvolvido. (BORBA e 

PENTEADO, 2003. p. 89.) 
 

Em suma, é fato que essa nova geração e uso das 

mídias implicam a reflexão de muitas questões referentes 

ao universo escolar e estas devem ser repensadas, 

rediscutidas e analisadas para que professor e aluno 

consigam viver a era tecnológica, tendo como subsídio os 

recursos midiáticos firmando na sala de aula um ensino-

aprendizagem de qualidade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A revolução tecnológica chegou e tem feito 

mudanças no mundo interior do ser humano. O docente, por 

exemplo, está tendo dificuldades para se relacionar com o 

mundo social e com os avanços midiáticos tão presentes nas 

salas de aula. 

Os professores acabam achando-se inativos 

mediante seu lado profissional, por sentirem-se 

despreparados para lidar com as tecnologias tão vigentes do 

dia a dia. As atividades escolares pedem mudanças de 

paradigmas e o professor já não responde às necessidades 

dos estudantes como deveria, pois seu espaço íntimo está 

enraizado de pensamentos negativos: do não posso, não sei, 

não vou saber, dentre outros. 

Logo, o ensino requer o contato com a tecnologia 

para que os conteúdos sejam aprendidos com maior 

facilidade pelos alunos. Porém, se os professores não se 

sentirem capacitados, para lidar com os recursos que as 

TICs proporcionam, o ensino será em vão, pois os alunos 

não percorrem sozinho para o aprendizado, é necessário um 

mediador para que a aprendizagem aconteça, pois a 

tecnologia por si só não dá conta do processo ensino-

aprendizagem. 

Por fim, é importante ressaltar que os professores 

precisam enveredar no mundo tecnológico, pois trabalho e 

ensino hoje, são partes inseparáveis da sociedade 

contemporânea e da sociedade da informação.  
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