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Introdução

Os recursos midiáticos e tecnológicos estão presentes no universo 
educativo e, independentemente da estrutura das escolas, do acesso aos su-
portes em questão, da atualização desses novos meios e do preparo profissio-
nal para incorporá-los à prática pedagógica, todos os educadores e educado-
ras reconhecem a necessidade de uma formação contínua para se apropriar 
das tendências educacionais e atuar em consonância com as habilidades e 
competências exigidas pelo ensino do século XXI. Elas agregam um conjun-
to de conhecimentos, experiências e aprendizagens que preparam os alu-
nos e alunas para a vida acadêmica, profissional, pessoal e em comunidade. 
Comunicação, colaboração, participação, criatividade, pensamento crítico e 
científico, cidadania digital são alguns dos requisitos trabalhados e que po-
dem ser aperfeiçoados por meio da cultura digital.

A busca de uma finalidade educativa

As questões a seguir trazem a visão dos/as educadores/as com relação 
aos conteúdos que circulam no meio digital, em especial, nas redes sociais. Ao 
corpo docente é lançado o desafio de imergir, na medida do possível, na cul-
tura estudantil construída proximamente aos celulares, computadores, inter-
net etc. E o desafio colocado vai no sentido de ajustar os planos de aula dos/
as docentes aos interesses múltiplos e difusos dos/as discentes. Sabidamente, 
plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter atuam enquanto 
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distribuidoras de conteúdos, sejam de cunho informativo (atualidades), educa-
tivos (aprendizados), de entretenimento (games, memes, gifs, humor, diversão, 
dentre outros) e acabam ajudando a constituir o próprio ecossistema escolar. 
 Tal preocupação fica expressa nos conteúdos digitais que os educado-
res e educadoras compartilham com os/as estudantes, manifestados através 
do acionamento de textos multimodais que integram áudios, vídeos, mate-
riais impressos e digitais, movimento cuja inflexão visa a contemplar, em 
última análise, os variados interesses dos/as discentes. Pelos dados coletados, 
percebe-se o empenho por parte dos educadores e educadoras em diversifi-
car o repertório dos alunos e alunas, sobretudo, com a inclusão de suportes 
como jornais e revistas – malgrado sob forma digital. As análises adiante ex-
plicitam as percepções acerca deste diálogo entre alunado e professorado: 
uns em busca de um ensino construtivo, e outros, do aprendizado significa-
tivo. Ambos com o mesmo propósito: o de utilizar os recursos tecnológicos e 
midiáticos com uma intencionalidade educativa.

Figura 1 - Conteúdos digitais compartilhados com os alunos
 

Fonte: MECOM (2019)  

Em relação ao conteúdo digital em circulação na dinâmica pedagó-
gica, a maioria dos/as docentes (49%) afirmou, segundo demonstra a figura, 
que costuma dividir informações sobre a disciplina que lecionam, colabo-
rando com as discussões propostas em sala de aula, o que é natural. Na es-
cala de preferência dos educadores, observa-se que o item mais citado é o 
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compartilhamento de notícias (36%), reafirmando a força da interface comu-
nicação e educação: “O discurso jornalístico permite estratégias de persuasão 
e compreensão diversificadas da tradição escolar e possibilita novas leituras, 
alternativas de escrita e construções discursivas” (CITELLI, 2006, p. 41-42).

Na sequência preferencial dos educadores e educadoras estão os 
vídeos (34%), recurso cada vez mais incorporado ao ambiente escolar pelo 
acesso a plataformas gratuitas, como o YouTube. Apesar disso, há autores/as 
críticos do exagero na forma através da qual, muitas vezes, a escola trata das 
tecnologias digitais. É o caso de David Buckingham (2010), que, ao discutir a 
temática por ele chamada de letramento digital e midiático, contesta a forma 
como essa questão está sendo incorporada e dimensionada nas instituições 
de ensino. O autor alerta para o cuidado em não se aceitar o predomínio 
tecnológico nas práticas pedagógicas e nas relações de ensino-aprendizagem.

Na figura em tela, os textos literários são citados por 31% dos profes-
sores e professoras. Chama atenção o fato de que, apesar do índice demons-
trar grande adesão aos conteúdos digitais, muitos educadores e educadoras 
(30%) ainda não compartilham com seus alunos e alunas materiais dessa 
natureza, trazendo ao debate uma série de motivos para que o/a professor/a 
assuma tal comportamento, perpassando questões como carência de infra-
estrutura, falta de tempo, inabilidade e/ou domínio básico na operação de 
equipamentos e programas.

Outro assunto em relação ao ambiente digital envolve a discussão 
em torno da miríade de conteúdos a circular pelas redes sociais e, conse-
quentemente, o impacto que podem provocar na formação dos/as estudan-
tes, mensurados na próxima figura.

Figura 2 - Para a formação dos estudantes, como você classifica a 
relevância dos conteúdos que circulam nas redes sociais?

Fonte: MECOM (2019)
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Na visão docente, a maioria dos/as pesquisados/as concorda com a re-
levância dos conteúdos que transitam pelas redes sociais (51% ou 259 docentes), 
no entendimento de que contribuem para a formação dos/as estudantes, sem 
julgamento aprofundado de valor. Entretanto, 31% (156 docentes) dos educa-
dores e educadoras afirmaram acreditar serem “pouco relevantes” esses conte-
údos, abrindo espaços para diversos questionamentos. Desde uma indicação 
de desinteresse pela cultura digital, motivado, em muitos casos, por uma for-
mação inicial deficiente em termos de prática pedagógica com as tecnologias 
da comunicação e informação, pela crença de que esses conteúdos não inter-
ferem sobremaneira na ação docente em sala de aula ou como reflexo de uma 
crise da própria instituição escolar perante os desafios do novo milênio.

Os professores e professoras que consideram muito relevantes os 
conteúdos somam 14% (69 docentes) e é nesse sentido que se observa a ne-
cessidade de “aproximação com o discurso e as questões que envolvem o 
jovem, ou seja, uma aproximação com a linguagem do cotidiano de uma ge-
ração que precocemente se socializou com a cultura midiática” (SETTON, 
2004, p. 68).

Podemos dizer que a maioria dos/as docentes entrevistados (cerca 64%) 
considera relevante o fluxo das redes sociais para a formação dos/as jovens. Tal 
dado indica que grande parte dos educadores e educadoras reconhece a centrali-
dade da internet na construção do conhecimento. Mas também podemos desta-
car que pelo menos 30% dos/as docentes registram posição contrária em relação à 
importância dos conteúdos digitais para a formação discente. Tal dado não é obra 
do acaso, pois devemos considerar o fato de, no geral, plataformas como What-
sApp, Instagram e outras serem constituídas, em larga escala, pela dimensão do 
entretenimento. Nas redes sociais, o trivial e as efemeridades — que, em última 
instância, pouco têm a ver com o currículo básico — encontram alta aderência 
junto aos/às estudantes, apesar de reconhecermos a importância desses canais de 
interação na constituição das sociabilidades e na produção de sentidos. No en-
tanto, é imperioso também reconhecer a dificuldade enfrentada pelos sistemas 
de ensino para lidar com esse universo híbrido, que conjuga informações abstra-
tas e fragmentadas com piadas, violências simbólicas, intolerância e banalidades 
de todos os tipos. As potencialidades educativas estão presentes na internet, mas 
não de forma isolada. No contexto contemporâneo, os/as docentes precisam, na 
prática, lidar com um jogo de linguagens e referências depreciativas e, por vezes, 
agressivas nas redes sociais.

Com relação à presença do celular no cotidiano da escola, a se ver 
na próxima figura, os dados indicam que o acionamento deste dispositivo 
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conheceu os seguintes quartis: 76% dos/as docentes são do entendimento de 
que se pode fazer uso do aparelho, a depender da maneira como será utiliza-
do; 6% afirmam haver contribuição para a dinâmica das aulas; 17% firmam 
posição de que atrapalha. Tais números revelam que uma grande parcela dos 
educadores e educadoras considera haver espaço para introduzir o celular em 
sala de aula para fins pedagógicos. É o que expressa metonimicamente a fala 
de um docente entrevistado: “o celular seria muito útil com uso direcionado e 
supervisionado para pesquisas, por exemplo”.

Figura 3 - A presença do celular no cotidiano escolar

Fonte: MECOM (2019)

Vale apontar que a presença dos mobiles no ambiente educativo 
ainda é um assunto posto sob questionamento em muitas escolas. Há redes 
de ensino em que o uso é proibido por lei (em muitos casos existem avisos 
fixados nas paredes das salas de aula), conforme verificado durante a apli-
cação da nossa pesquisa. Em outros espaços, por sua vez, o equipamento é 
aceitável, desde que utilizado para fins educativos.

As normas sugeridas ou propostas nas escolas nem sempre são segui-
das à risca e quem define, de fato, acerca do uso é o/a educador/a, malgrado 
o fato de a gestão escolar interferir no processo.

Embora se reconheça que o dispositivo oferece inúmeras possibili-
dades para ampliar a prática pedagógica, nem todos os/as docentes revelam 
conforto na exploração dos aplicativos, softwares e programas educativos. Fa-
lamos, em última instância, de aspectos como a insuficiente preparação para 
enfrentar as novas realidades tecnossociais ou as intervenientes disciplinares 
– muitos professores e professoras indicam a preocupação em perderem certo 
controle sobre a classe, haja vista não poderem atuar no encaminhamento 
mais profícuo dos acessos na rede.  Conforme relatado em outras questões 
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da pesquisa, infelizmente, muitos alunos e alunas ainda não sabem separar 
a diversão do educativo e, quando se encontram com o celular em mãos, 
nem sempre ponderam os limites entre as demandas escolares suscitadas no 
momento da aula e o espectro mais amplo do entretenimento, das interações 
indesejadas para aquela situação particular.

Sabe-se que, por exemplo, o smartphone permite uma variedade de 
ações que podem ser exploradas com o viés educativo, tais como produção 
de fotos e vídeos; preparação de textos, apresentações, gráficos no pacote Of-
fice; ouvir músicas; gravar áudios; sem contar os inúmeros aplicativos, como 
os usados para editar programas audiovisuais, imagens, cartazes; e, ainda, 
aqueles voltados às diferentes disciplinas, que permitem explorar conteúdos 
trabalhados na grade curricular. As possibilidades de utilização para fins pe-
dagógicos são infinitas; no entanto, o uso do celular em sala de aula precisa 
ser dissociado do seu acionamento cotidiano, imediato, em situações postas à 
distância dos processos pedagógicos e de ensino-aprendizagem.

Assim, mais que preparação técnica envolvida neste tema, é neces-
sário trabalhar a questão cultural, para que o celular possa, de fato, entrar em 
sintonia com certas demandas da formação escolar.

Enfim, as figuras analisadas indicam que os/as docentes estão cientes 
de que, para além da questão tecnológica, as formas e usos de celulares e apli-
cativos devem estar ligados a uma perspectiva pedagógica. O amplo reconheci-
mento, por 76% dos entrevistados, de que o celular pode ser utilizado em sala 
de aula, “dependendo da estratégia para o seu acionamento”, demonstra que 
professoras e professores sabem das suas responsabilidades frente a um contex-
to de reconfigurações sobre os fluxos de informações e sobre como o conhe-
cimento passou a depender, também, da dinâmica promovida pela internet.

Conclusão

Em tempos nos quais a conectividade favorece o contato com in-
formações dos mais diversos segmentos, os recursos tecnológicos disponibi-
lizam plataformas com acesso a conteúdos postos em circulação através de 
suportes multimodais. E os discursos midiáticos veiculam mensagens que 
interferem na construção das subjetividades — motivo, entre outros, pelo 
qual os processos de ensino e aprendizagem não podem ocorrer ao largo 
deste ecossistema. Ou, na assertiva de Maria da Graça Setton:
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Refletir sobre as mídias a partir do ponto de vista da educação é admi-
ti-las enquanto produtoras de cultura. E também admitir que a cultura 
das mídias, suas técnicas e conteúdos veiculados pelos programas de 
TV, pelas músicas que tocam no rádio ou mensagens da internet, nas 
suas mais variadas formas, ajudam-nos, juntamente com valores pro-
duzidos e reconhecidos pela família, pela escola e pelo trabalho, a nos 
constituir enquanto sujeitos, indivíduos e cidadãos, com personalida-
de, vontade e subjetividade distintas (2001, p. 13)

Em conjunto, estão as tecnologias, as quais, associadas à educação, 
oferecem a oportunidade de inovar o processo educativo, incorporando estra-
tégias voltadas à cidadania digital, que vai além do uso de recursos, softwares, 
aplicativos e plataformas direcionados ao aprendizado. Envolver tais suportes 
no ensino exige uma intencionalidade pedagógica, e o conhecimento a ser 
adquirido se impõe como objetivo principal. Para Orozco (2006), as tecno-
logias não podem ser vistas como instrumentais, mas como mediadoras no 
processo educativo formal.

Esses diferentes recursos tecnológicos, aliados à informação, favore-
cem a construção de narrativas transmidiáticas cuja estrutura, cujos recursos, 
estratégias e discursos encantam novos consumidores. Ou, na perspectiva 
de Jenkins (2008): são seduzidos pelo ritual criado pelas plataformas e pela 
complexidade interativa por elas permitidas aos/às receptores/as.

Tal convergência propõe um novo desafio à educação, que busca 
meios de compreender a 

influência dos meios de comunicação no mundo contemporâneo, ago-
ra, com o aporte dos meios disponibilizados pela informática, pelos 
sistemas digitais, pelas redes de computadores, que orientam uma re-
volução nos distintos âmbitos da cultura, da história, dos fluxos econô-
micos, das sociabilidades. (CITELLI, 2014, p. 71).

A pesquisa do MECOM reflete tal cenário, e as questões analisa-
das neste segmento temático demonstram como o vetor digital – seus con-
teúdos e linguagens – vem sendo compartilhado, repercutido, trabalhado 
e analisado na sala de aula. As diferentes plataformas propagam informa-
ções em todos os segmentos, elaborando uma nova cultura, um novo ni-
cho de interesses e um repertório diferenciado, que procuramos auscultar 
e recolher a partir dos/as participantes da nossa investigação. Compre-
ender a dinâmica dos recursos, das informações, dos assuntos veiculados 
para agregá-los ao andamento pedagógico tem sido uma das tarefas dos/
as professores/as pesquisados/as e que revelam consciência – conquanto 
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nem sempre possibilidade de promover mudanças no cotidiano das salas 
de aula – da extensão do desafio em andamento para o mundo da escola. 
Os gráficos apresentam um quadro no interior do qual os professores e 
professoras procuram situar o trabalho que levam a termo, considerando 
as intercorrências representadas pelos dispositivos técnicos e tecnológi-
cos, vários deles de largo uso no dia a dia dos/as discentes.

Ademais, há, hoje, os incitamentos para que os alunos e alunas tra-
balhem as chamadas competências essenciais, tópica orientadora da Base 
Nacional Comum Curricular — ou BNCC (BRASIL, 2017) —, dentre as 
quais estão a compreensão das dinâmicas tecnológicas, dos sentidos da cul-
tura digital, da operação sobre as linguagens midiáticas. Trata-se de um novo 
processo de aprendizagem (ou compreensão e participação nas dinâmicas da 
cidadania), que não se pode fazer desconhecendo os mediadores da comuni-
cação presentes nos fazeres educativos formais.   
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