
1 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br 

 

 

AS (DES)CONEXÕES ENTRE A EDUCAÇÃO E A SOCIEDADE: QUANDO E 

COMO A ESCOLA ENTRARÁ NA ERA DIGITAL? 

 

 

Edemir Jose Pulita1 

Gilberto Lacerda dos Santos2 

 

RESUMO  
O artigo visa apresentar um estudo exploratório realizado com três turmas de graduação 
na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e tem como objetivo apontar e 
analisar elementos significativos que caracterizem as desconexões entre a difusão e a 
apropriação das tecnologias de informação, comunicação e expressão (TICE) na 
educação formal (com ênfase no ensino) e na sociedade em geral. O referencial teórico 
é construído pela enumeração de descompassos possibilitados pelas transformações 
tecnológicas na sociedade e na escola baseado em diversos autores (MCLUHAN, 2007; 
LÉVY, 1999; BENJAMIN, 2013; ZUIN, 2003; SIBILIA, 2012; PRETTO, PINTO, 
2006 e KENSKI, 2013). A investigação realizada caracterizou-se por uma pesquisa 
qualitativa de abordagem sócio-histórica (FREITAS; SOUZA; KRAMER, 2007) e a 
proposta aqui empreendida mostrou-se consoante à pesquisa-ação (FRANCO, 2005). A 
análise de conteúdo (BAUER, 2015) foi utilizada para codificar as reflexões feitas pelos 
participantes, das quais foram elaboradas cinco categorias que representam elementos 
significativos que caracterizam as desconexões. Ao final, apontam-se diversos 
elementos significativos e concluímos que as tentativas de inserção das TICE na escola 
não estão ressignificando a educação e o ensino, no sentido de uma aproximação entre a 
perspectiva dinâmica da cultura cotidiana e o funcionamento do ambiente escolar. 
 
Palavras-chave: Ensino. Sociedade. TICE. 
. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Observa-se historicamente que a humanidade se modificou pelas transformações 

nas interfaces entre técnica/tecnologia e conhecimento/cultura Ampliando-se a análise, 

por um lado não podemos afirmar a reciprocidade direta em uma relação fixa de causa e 
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efeito e, por outro lado, não podemos negar que as mudanças técnicas e tecnológicas 

possibilitam e provocam transformações nos mais variados âmbitos da sociedade, 

afetando suas relações, estruturas e dinâmicas. 

 Atualmente, inúmeros produtos, serviços e profissionais estão se extinguindo ou 

mudando pelas transformações tecnológicas na sociedade. Para um transporte urbano 

não se necessita mais de taxis ou ônibus, para reservas e hospedagens não se precisa 

mais de hotéis ou pousadas, para pesquisas acadêmicas não são mais necessários livros 

ou bibliotecas e para assistir filmes não é mais obrigatório ir ao cinema ou à locadora de 

vídeos. Os exemplos mais polêmicos estão relacionados ao Uber, ao Airbnb, à 

Wikipedia e ao Netflix, respectivamente (HAMA, 2015, s.p.).  

Outro elemento a ser realçado remete à disseminação midiático-tecnológicas que 

ocorre em ritmos exponenciais. Se antigamente imaginar que o rádio e a televisão 

pudesse chegar à maioria da população podia representar um fato impressionante, 

atualmente, a utilização de aparelhos digitais conectados em rede, permitindo o acesso a 

informações, o registro e a comunicação, se vulgarizaram sobremaneira. Um estudo 

realizado pela agência global We are social a respeito do comportamento dos usuários 

na web, nas redes sociais e na internet móvel aponta que, entre acessos fixos e móveis, 

existem 3,419 bilhões de usuários de internet no mundo. O estudo afirma que a média 

mundial de utilizadores de internet no mundo é de 46%, na América do Sul é de 60% e 

no Brasil essa marca é de 58% da população (KEMP, 2016). Diante disso, por um lado 

vislumbra-se uma crise que abala as estruturas tradicionais de funcionamento da 

sociedade e, por outro, abrem-se oportunidades e possibilidades antes nunca vistas 

como, por exemplo, nas formas, meios e velocidades em que a informação, a 

comunicação e a expressão são efetuadas. 

Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é apresentar um estudo exploratório 

realizado no primeiro semestre de 2013 e no primeiro e no segundo semestres de 2014, 

no âmbito inicial da disciplina Tópicos Especiais em Tecnologias Educacionais na 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, que buscou apontar e analisar 

elementos significativos que caracterizem as desconexões entre a difusão e apropriação 

das TICE na educação formal – com ênfase no ensino por se tratarem de estudantes 

provenientes de cursos de licenciatura -, e na sociedade em geral na era digital. Na 
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próxima seção apresentaremos as consequências para a educação das modificações 

apontadas anteriormente nas relações entre tecnologias e sociedade. 

 

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Apontando a transição da forma mecânica para a elétrica e a consequente 

aceleração de velocidade, McLuhan (2007, p. 53) afirma que “as energias de nosso 

mundo, implosivas ou em contração, entram em choque com as velhas estruturas de 

organização, expansionistas e tradicionais”. A organização disciplinar escolar separada 

em currículos aponta para uma organização unívoca, contrária a real “inter-relação dos 

conhecimentos” e o autor aponta que “a obsessão com as velhas estruturas de expansão 

mecânica e unidirecional, do centro para a periferia, já não tem mais sentido em nosso 

mundo elétrico. A eletricidade não centraliza, mas descentraliza” (2007, p. 54). 

Referindo-se especificamente à educação e às tecnologias, McLuhan (2007, p. 389) 

sentencia: “a continuar em seus padrões atuais de desrelações fragmentadas, os 

currículos de nossas escolas não farão senão garantir a formação de cidadãos incapazes 

de entender o mundo cibernético em que vivem”.  

Da mesma forma Pierre Lévy (1999, p. 201) reflete as possíveis recepções que 

as tecnologias podem vir a ter na escola. Por um lado podendo apenas “limitar a rede de 

comunicação ao estabelecimento e favorecer prioritariamente o uso de programas de 

ensino assistido por computador”, dando ênfase a um funcionamento hierárquico e 

compartimentalizado. Ou, em outras vias, podendo contribuir na busca de projetos e 

ações que estimulem e sustentem “a autonomia e a capacidade de colaboração dos 

alunos” (1999, p. 201), com ênfase em comunicações transversalizadas, valorizando 

competências disponíveis, dando abertura para novas formas de cooperação e 

compartilhamentos de experiências. 

Por sua vez, Benjamin (2013, p. 86) faz uma aguda crítica na relação entre o 

desenvolvimento das (reprodutibilidades) técnicas, seu impacto nas formas recepção e, 

concomitantemente, na expropriação da experiência (Erfharung) ao afirmar que “esse 

gigantesco desenvolvimento da técnica levou a que se abatesse sobre as pessoas uma 
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forma de pobreza totalmente nova”. Comentando a pobreza da experiência 

exemplificada na mudez dos soldados que voltavam dos campos de batalha depois da 

guerra, um dos extremos tecnológicos mais explosivos e destruidores, Benjamin escreve 

uma das passagens mais enigmáticas de sua obra:  

Uma geração que ainda foi à escola nos carros puxados a cavalos, viu-se de 
repente num descampado, numa paisagem em que nada se manteve 
inalterado a não ser as nuvens, e no meio delas, num campo de forças de 
correntes e explosões destruidoras, o corpo humano, minúsculo e frágil 
(BENJAMIN, 2013, p. 86). 

 Benjamin (2013, p. 86) elabora uma questão que serve de norte para a 

nossa reflexão a respeito das tecnologias na atualidade: “Na verdade, de que nos serve 

toda a cultura se não houver uma experiência que nos ligue a ela?”. Benjamin, para 

além de uma crítica específica às tecnologias ou à sua utilização, alerta para as 

consequências e modificações possíveis da inserção destas, seja na sociedade, seja na 

escola; ou seja, para qual projeto de sociedade e educação caminhamos tendo em vista a 

reprodutibilidade técnica e a expansão tecnológica. 

 Os diferentes pontos de vista apresentados apontam vários aspectos dos 

descompassos e das desconexões entre a difusão e apropriação das TIC na educação 

formal e na sociedade em geral, isso em plena era digital. Tais descompassos e 

desconexões, segundo Zuin (2003, p. 153) apontam que “o espaço torna-se digitalizado 

e o tempo limita-se à sua dimensão instantânea” e, principalmente que “não há dúvida 

de que vivenciamos uma fase de transição e, por que não dizer, de redefinição das 

características basilares da experiência formativa”. A desconexão que acontece 

com/entre os sujeitos, tempos, espaços e movimentos no ambiente escolar e fora dele é 

uma das consequências do descompasso entre a escola e a sociedade, o qual esta 

reflexão introdutória visa esclarecer com foco nas tecnologias de comunicação, 

informação e expressão. No limite, buscamos compreender como a escola reagirá diante 

disso. 

Concordamos com Sibilia (2012 p. 64) quando afirma que a lógica do 

“dispositivo pedagógico disciplinar” que somos herdeiros é paradoxal e contraditória 

com as novidades cotidianas vividas nas experiências de “conexão em redes” pelos 

aprendentes em geral. Autores como Pretto e Pinto (2006, p. 25) afirmam que é urgente 

a “demanda de novas educações, no plural” e que não se trata mais apenas da 
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apropriação das tecnologias, uma vez que essas, por si só, nada mudam, mas a questão é 

verificar suas potencialidades e a mudança das articulações entre sujeito e construção de 

conhecimentos, o que impacta diretamente a lógica escolar tradicional. 

Refletindo sobre essas problemáticas, Kenski (2013, p. 61) aponta que “as 

mudanças trazidas pelos meios digitais transformaram a nossa cultura”. Tendo em vista 

a questão “o que é possível ensinar em um momento em que as informações estão tão 

pulverizadas, tão fragmentadas, tão acessíveis por diferenciados meios (e mídias) e, 

sobretudo, tão disponíveis?”, a autora (2013, p. 86)  afirma que “o que a escola e a ação 

dos professores necessitam é de revisão crítica e reorientação dos seus modos de ação” 

e, para tanto, serão necessárias reconfigurações para que surjam “novos papéis para 

professores e alunos” (2013, p. 95).  

 Procurando avançar na reflexão, ao longo desta pesquisa buscamos responder à 

questão: Que elementos caracterizam as desconexões entre a educação formal - em 

particular o ensino -, e a sociedade em geral sob o foco das TICE? A seguir situaremos 

de modo teórico e prático aspectos metodológicos da investigação realizada, e, na 

sequência, apresentaremos e analisaremos os principais dados coletados. 

 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

A pesquisa aconteceu na disciplina Tópicos Especiais em Tecnologias 

Educacionais, ofertada na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Foi 

realizada em três semestres (01/2013, 01 e 02/2014) e contou com a participação de 41 

estudantes de graduação, em sua maioria do curso de Pedagogia. Consideramos que o 

empreendimento realizado caracterizou-se por uma pesquisa qualitativa de abordagem 

sócio-histórica na acepção dada por Freitas, Souza e Kramer (2007, p 7) quando 

afirmam que “o saber teórico, instituído academicamente, precisa interagir com as 

concepções construídas no cotidiano das relações sociais, possibilitando uma 

permanente troca entre visões de mundo”.  

Dentre os materiais coletados, ao longo dos três semestres, serão utilizados para 

fins de apresentação e análise dos dados, neste estudo, textos reflexivos produzidos 

pelos participantes. A orientação da atividade aqui analisada era realizada no início da 

disciplina e, basicamente, demandava que os estudantes descrevessem sua trajetória 
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estudantil sob o prisma das tecnologias, apontassem o que esperam da disciplina e quais 

as relações que estabeleciam nas interfaces entre tecnologias e educação. Para preservar 

o sigilo da identidade dos estudantes trataremos os mesmos nas citações com dois 

números separados por barras, nos quais, o primeiro número corresponde ao estudante 

em sua turma e o segundo número corresponde a qual dos três semestres este 

frequentou. Desta forma, por exemplo, o estudante 07/02 é o sétimo estudante na 

relação da turma do segundo semestre da pesquisa. 

A proposta aqui empreendida é consoante à pesquisa-ação conforme as 

características apresentadas por Franco (2005): 

- a ação deve conduzir a entendimento/negociação/acordos; 
- as ações devem se reproduzir na produção de um saber compartilhado; 
- as ações devem procurar aprofundar a interfecundação de papéis: de 
participante a pesquisador e de pesquisador a participante, cumprindo assim 
seu papel formativo; (...) 
- ações devem integrar processos de reflexão/pesquisa e formação 
(FRANCO, 2005, p. 493-494). 

A autora (2005, p. 500) conclui afirmando que os professores necessitam se 

transformar em investigadores em suas práticas. Disso decorre a pertinência da 

pesquisa-ação, pois a mesma pode tanto servir como uma metodologia de pesquisa, 

pedagogicamente estruturada, quanto como para formação de pesquisadores que sejam 

críticos, reflexivos e capazes de construir conhecimentos novos para a educação, o que 

coaduna com nosso campo de pesquisa uma vez que se trata de um ambiente de 

formação de professores. 

Das várias possibilidades de leitura dos resultados, utilizaremos a proposta de 

análise de conteúdo apresentada por Bauer (2015). O processo de codificação é 

entendido como a classificação dos dados colhidos nas experiências, realizando “uma 

tarefa de construção, que carrega consigo a teoria e o material de pesquisa” (BAUER, 

2015, p. 199). Essa tarefa de construção significa, em termos práticas, uma leitura atenta 

de todo material em busca de ênfases. O próximo passo é a categorização, onde haverá 

um arranjo dos códigos em categorias que reflitam e refratem as possíveis conexões 

entre o material coletado e a finalidade da pesquisa. 

Dessa forma, partindo dos indícios dos descompassos entre a escola e a 

sociedade, com foco nas TICE, e visando apontar e analisar elementos significativos 



7 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br 

 

 

para reflexão das desconexões daí provenientes se analisará, a seguir, as reflexões dos 

estudantes participantes da pesquisa. 

 

6. RESULTADOS OBTIDOS 

 Após uma exaustiva análise dos textos, construíram-se cinco categorias que 

agregam os diversos códigos (menções): (1) Percepção de mudanças: nas tecnologias, 

na sociedade e na escola; (2) Descompassos entre a sociedade e a escola, sob o prisma 

das TICE; (3) Desconexões entre a sociedade e a educação com foco nas TICE; (4) 

Finalidades da educação na era digital; e (5) Perspectivas e propostas diante da 

constatação da desconexão.  

 A percepção de mudanças nas tecnologias, na sociedade e na escola, que 

resultou na primeira categoria elaborada, é expressa por vários alunos, como por 

exemplo, quando o Estudante 11/01 afirma que “nos dias de hoje, a tecnologia faz parte 

da vida das pessoas. (...) Isto evidencia que a tecnologia tem relação direta com diversos 

segmentos da sociedade inclusive em aspectos culturais”. Já a Estudante 13/02 afirma 

que a atual configuração da sociedade está “extremamente” relacionada com as 

tecnologias e isso atinge “incontestavelmente” a educação: “é necessário que se faça 

uma análise desse fato, para que se faça possível a descoberta de um caminho de 

equilíbrio nesse sentido”. 

 Ao identificarem os descompassos entre a sociedade e a escola, sob o prisma das 

tecnologias – segunda categoria -, grande parte dos estudantes percebem e citam por 

experiência própria um processo de modificações destas ao longo de suas trajetórias 

estudantis, as descrevendo em, basicamente, quatro fases: (a) Tecnologias 

convencionais: papel, lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta, papelão, etc.; (b) 

Tecnologias “padrão”: quadro negro e giz, quadro branco e pincel, livro, enciclopédia, 

revistas, jornais e papel; (c) Tecnologias analógicas: rádio, televisão, retroprojetor, 

vídeo e calculadora eletrônica; e (d) Tecnologias digitais: computador, internet, blog, 

motor de buscas, tablets, livros digitais, robótica, jogos eletrônicos, laboratórios e 

smartphones.  

 Ainda nessa categoria o Estudante 11/01 afirma que “em todas as atividades 

humanas a tecnologia interfere nas relações das pessoas com o espaço, e pensar numa 
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educação voltada para a inserção das pessoas nos espaços sociais é imprescindível”. A 

graduanda 10/01 aponta que essa relação deve ser entendida como uma parceria e que 

“a educação tem que viver de mãos dadas com a tecnologia”, enquanto outra questiona: 

“Penso que as tecnologias estão em tudo a nossa volta e por que não usufruir de forma 

consciente na educação também?” (ESTUDANTE 04/01). 

As reflexões acerca das desconexões entre a sociedade e a escola com foco nas 

TICE, que geraram a terceira categoria, são expressas na seguinte questão formulada 

pela aluna 04/01: “Mas o que podemos dizer sobre as inovações tecnológicas que 

norteiam e continuam a acontecer de uma forma rápida e veloz no mundo, porém 

distante do que acontece com a educação e mais propriamente as escolas?” 

Como reação a tal questionamento e apontando para uma necessidade de 

aproximação, a aluna 15/01 afirma que “a educação (...) está presente no dia a dia e (...) 

busca transformações”. Da mesma maneira, a Estudante 08/02 afirma que “tecnologia e 

educação tem tudo a ver, as escolas devem crescer juntamente com as tecnologias, usá-

las para o aperfeiçoamento e não como inimigas, jamais recriminá-las”. 

 A quarta categoria foi elaborada com questionamentos e reflexões dos 

estudantes acerca das finalidades da educação na era digital. Nesses termos o Estudante 

04/01 é incisivo ao questionar “para que serve a escola?”. A tal questão, o mesmo 

estudante responde: “não só para o aprendizado formal, mas também para um 

aprendizado para a vida”. Outro acadêmico faz uma reflexão muito contundente, 

agregando diversos pontos tratados até aqui: 

Nos deparamos hoje com uma escola que trabalha, ou pelo menos deveria 
trabalhar, com essa vasta evolução no campo da leitura e do conhecimento. 
Um mundo que não tem fronteiras no campo cibernético, um mundo em que 
os conhecimentos são correlacionados, que um assunto puxa o seguinte, que 
aponta para um outro tema e que por fim acaba voltando para o inicial. 
Então existe a possibilidade de criarmos uma escola do conhecimento, uma 
escola que desenvolva o ser humano, não apenas adestre para um concurso, 
ou vestibular, e sim para que ele possa ‘pensar’, e contribuir para o 
crescimento social e de si próprio, criando pessoas que trabalham o 
conhecimento e ajudam a difundi-lo juntamente com as novas tecnologias 
que estão a cada dia se apresentando diante de nós (ESTUDANTE 08/01). 

 Partindo da constatação da profusão midiática tecnológica atual, uma estudante 

elabora questões acerca de quais são, então, as finalidades da educação na era digital 

(quarta categoria): “E agora? Como viveremos com crianças que sabem muito mais que 

nós? O que é importante ensinar, quando se tem qualquer informação disponível ao 
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alcance dos dedos?” (ESTUDANTE 04/02). A mesma aluna continua se indagando: 

“Como direcionar, ou melhor, mediar esse olhar, ainda inocente, mas tão curioso, 

enérgico e suscetível?” Para nós essas questões apontam para a última categoria: quais 

as perspectivas diante da constatação do descompasso atual e quais propostas são 

possíveis para diminuir essa desconexão? 

Tanto a Estudante 10/01 quanto o 11/01 enfatizam a responsabilidade de 

políticas públicas e programas governamentais de apoio para que as tecnologias 

cheguem à escola, tanto na dimensão da infraestrutura quanto da formação docente. O 

segundo estudante afirma que “a educação traz uma ferramenta importantíssima no 

aprendizado das novas tecnologias que surgem a todo instante, porque é através dela 

que podemos conhecer e utilizar os recursos que nos são oferecidos” (ESTUDANTE 

11/01). Nesse sentido, é esclarecedora a reflexão feita por outra aluna: 

Agora, neste momento acho que as tecnologias estão ligadas a educação, mas 
não a toda população. Muitas pessoas não têm acesso a tecnologias como a 
maioria, por falta de estrutura, mas acho que as tecnologias podem ajudar 
muito no processo da educação, neste processo acho que a interação aluno 
professor iria melhorar muito, e melhorar também o interesse do aluno pelas 
salas de aula, mas para tudo isso acontecer deve se mudar algumas coisas e a 
tecnologia chegar a todos sem exceção (ESTUDANTE 02/02). 

 Observando a variedade de possibilidades e retomando a questão do papel dos 

docentes nesse processo, uma graduanda elabora a seguinte síntese: 

É necessário inovar ou pelo menos sair um pouco do convencional para 
prender a atenção das crianças. Opções não faltam, mas é necessário que os 
professores estejam dispostos a pensar um pouco mais e adaptar suas aulas de 
acordo com seus alunos. Por exemplo, ao estudar o cerrado, seria muito mais 
interessante para os alunos fazer uma saída de campo e entrar em contato 
com o cerrado do que ver uma apresentação de slide com fotos e textos; acho 
que uma atividade dessa causaria muito mais impacto aos estudantes 
(ESTUDANTE 08/03). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em relação ao objetivo e à questão norteadora desse estudo apontamos 12 

elementos significativos indicadores das desconexões construídos a partir das reflexões 

dos estudantes: (1) Falta de equilíbrio entre a dinâmica da escola e a da sociedade. (2) 

Falta de vínculo entre avanço social e tecnológico e escola. (3) Falta de parceria entre 

educação e tecnologia. (4) Falta de aproximação entre inovações tecnológica e educação 

escolar. (5) Falta de articulação entre inovação tecnológica e conteúdos escolares. (6) 

Falta de conhecimento dos interesses dos atores do sistema educativo. (7) Falta de 
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atualização por parte dos professores. (8) Falta de negociação e de respeito para com os 

professores. (9) Falta de compreensão acerca das finalidades da escola na era digital. 

(10) Falta de uma compreensão acerca do potencial lúdico-pedagógico das tecnologias. 

(11) Falta de sensibilidade nas políticas públicas. (12) Falta de acesso universal às 

tecnologias digitais. 

Destarte, concluímos que ademais algumas experiências pontuais exitosas, em 

geral, as tentativas de inserção das TICE na escola não estão ressignificando a educação 

e o ensino, no sentido de uma aproximação entre a perspectiva dinâmica da cultura 

cotidiana, de fora da escola, e o funcionamento da escola. Diante disso, como extensão 

do presente estudo, acreditamos serem importantes outras investigações envolvendo 

elementos específicos das interfaces apresentadas, dentre as quais sublinhamos: (a) 

Descompasso na evolução da dinâmica das tecnologias fora e dentro da escola; (b) 

Divergência entre a formação dos professores e suas práticas, com ou sem tecnologias; 

(c) Desconexões entre os sujeitos, espaços, tempos e movimentos em relação às 

tecnologias na sociedade e na escola; e (d) Desintegração entre as linguagens midiáticas 

e as escolares. O aprofundamento dessas reflexões somadas a busca de soluções para as 

“faltas” apontadas construirão a resposta para a questão: quando e como a escola 

entrará na era digital? 
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