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RESUMO 

O presente artigo relata o resultado de uma pesquisa bibliográfica na qual fizemos um 

levantamento de artigos publicados no Grupo de Trabalho educação e comunicação - 16 da 

Anped, entre os anos de 2004 a 2015, totalizando 221 artigos lidos. O objetivo central foi 

perceber características e tendências nas pesquisas no tocante ao uso das tecnologias de 

informação e comunicação e, a partir deste, identificar alguns aspectos relevantes na 

produção. Quanto ao método utilizado buscamos identificar o conteúdo, abordagens, objetos 

da pesquisa e considerações acerca dos achados que essa produção apresentava, a partir de 

dados quantitativos e qualitativos angariados com o uso de ferramentas de pesquisa 
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desenvolvidos designadamente para esta pesquisa. Os resultados apresentados neste texto se 

limitam a apresentar alguns problemas encontrados no percorrer da pesquisa no tocante à 

construção dos textos e especialmente oferecer ao leitor uma visão do que está sendo 

produzido na área. 

Palavras-chave: Anped. Educação e comunicação. TIC. 

 

1 PRIMEIRAS PALAVRAS 
 

As pesquisas quanto ao uso das tecnologias digitais no processo educativo no Brasil, 

tiveram seu início na década de 1970, entretanto tais recursos só foram inseridos no ambiente 

escolar a partir de 1980, denominada de informática educativa. Com a chegada da internet e 

como fruto de pesquisas os recursos digitais são incrementados e ganham novas 

possibilidades de uso, e então passam a serem chamados de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) sendo também conhecida como tecnologias digitais. 

Atualmente as tecnologias digitais fazem parte do cotidiano escolar de muitas 

instituições de ensino básico no Brasil, porém nem sempre foi assim, visto que até meados da 

década de 1990, as pesquisas sobre tecnologias digitais e educação não tinham grande 

aceitação. Segundo Bonilla (2012) o número de pesquisadores nesta área era cada vez maior e 

mais diversificado, buscando entender desde as possibilidades de seu uso até suas limitações, 

perpassando por fatores como formação, compreensão e desenvolvimento.  

Como fruto do esforço destes pesquisadores, em 1994 o primeiro trabalho sobre a 

informática e suas possíveis contribuição para a educação foi aceito no Grupo de Trabalho 

Educação e Comunicação (GT-16) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), que tem seu foco nas relações entre educação e comunicação, mas que 

até então não aceitava trabalhos voltados para as TIC. 

Este artigo tem como desígnio mapear os trabalhos apresentados no GT-16, que 

apresentem como foco o debate e a análise das questões relacionadas ao uso das TIC e suas 

repercussões na educação no ensino básico e presencial como foco na formação docente para 

o uso das TIC, as TIC nas escolas e os jovens e as TIC.  

Nosso recorte temporal para esta pesquisa é de 2004 a 2015, visto que Bonilla analisou 

trabalhos em uma perspectiva muito próxima à nossa porém tendo como recorte temporal de 
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1994 a 2010, em que foram encontrados 47 trabalhos, ressaltando que este número é ampliado 

a partir de 2004, o que ampara nosso recorte, mesmo sabendo que nossos filtros possam ser 

distintos dos que a autora utilizou em sua pesquisa, visto que não nos interessamos por 

trabalhos voltados para a análise de políticas públicas, ensino on-line, educação a distância e 

TIC e o ensino superior. 

A pesquisa procedeu-se então com uma categorização dos 221 trabalhos apresentados 

nas reuniões nacionais do GT-16 entre os anos de 2004 e 2015 – no ano de 2014 não houve 

encontro visto que a partir de 2013 o encontrou tornou-se bienal. A triagem se deu a partir da 

análise do título, resumo – os resumos referentes ao ano de 2004 não estavam disponíveis no 

site do evento, portanto foi realizada a leitura da introdução dos trabalhos do referido ano – e 

das palavras-chave, para balizar se enquadravam-se na finalidade proposta em nossa pesquisa.  

Após a triagem foram selecionados 15 trabalhos, em que identificamos suas categorias, 

os referenciais teóricos e as abordagens de estudos destas pesquisas, o que nos permitiu a 

construção do mapa que iremos expor em seguida. 

 

2 O QUE ENCONTRAMOS  
 

Durante nossa análise conseguirmos agrupar de forma mais categórica 3 pontos de 

discussão: a formação docente, as TIC nas escolas e os jovens e as TIC. Para isso, levamos 

em conta a frequência com que estes temas apareceram no decorrer dos trabalhos mostrando 

assim a importância dada a estes nos debates e nas práticas educacionais durante este período. 

Esse ajuntamento ainda nos permitiu evidenciar autores que são mais citados dentro de cada 

categoria assim como as abordagens de estudos mais frequentes nesta área. 

 

2.1 A formação docente 

 

Os autores das pesquisas apresentadas no GT-16 sobre a formação do professor, 

realizam suas pesquisas de cunho qualitativo utilizando como técnicas de coleta de dados 

observação, busca documental, questionários e entrevistas, considerando as contribuições de 

muitos outros autores como: Adorno e Horkheimer 1982;  Almeida e Fonseca Júnior 2000; 

Alonso 2008; Andrade 2000; Arruda 2004; Barreto 1998; Brennand 2006; Castells 2006; 
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Cysneiro 2000; Hernández e Ventura1998; Kenski 2003; Valente e Almeida 1997; Macedo 

2008; Martín-Barbero 2006; Pons 2001; Pretto 1996; Sancho 2001 e Silva 2002, 2003; 

Vosgerau 2009; Vygotsky 1995 entre outros; utilizando-os para fundamentar os trabalhos e 

responder aos desafios da integração das TIC aos processos educacionais, visando melhoria 

da qualidade do ensino por meio de sua inclusão na prática docente.  

Introduzimos essa categoria com o artigo de Fernandes (2005) resultante de uma 

dissertação de mestrado do Curso de Pedagogia de uma Instituição Federal, no qual buscou-se 

compreender, através das vozes de alunos, qual o uso que estes fazem do computador/Internet 

no seu próprio processo de formação inicial, e o que pensam a respeito da presença dessa 

tecnologia em ambiente escolar. O autor parte do pressuposto que o computador vem 

desestabilizar a compreensão que o indivíduo tem do mundo, instaurando novos modos de 

construir conhecimentos, de perceber nosso contexto e de agirmos sobre ele. 

Linhares e Ferreira (2012) demonstram preocupação com os relatos de discentes do 

curso de Pedagogia quanto ao pouco empenho dos docentes e da coordenação do curso 

quando se trata do uso do computador/Internet, mesmo presenciando as transformações 

sociais ocasionadas pelo desenvolvimento tecnológico. Também se preocupa com a 

resistência apresentada pelas alunas quanto aos possíveis usos do computador/Internet na 

Educação Básica, justificando que ele pode inibir o raciocínio infantil, achando ser importante 

para elas como alunas de uma graduação, mas perigoso para as crianças, pela necessidade de 

uma série de cuidados.  

Apesar de tais relatos, o computador/Internet começa a fazer parte da realidade do curso 

de Pedagogia e da Faculdade de Educação pelas mãos dos alunos, pois a ideia é de buscar 

informações no meio virtual, e também atender às exigências dos professores quanto a 

obrigatoriedade da digitação dos trabalhos do curso. Mesmo assim, ainda aparece no centro da 

discussão a implantação dos recursos da informática como apoio à prática pedagógica e a 

necessidade de formação dos professores para trabalharem com informática na educação. 

(LINHARES E FERREIRA 2012). 

Gonçalves e Nunes (2006) tomaram como caso a maior unidade escolar de ensino 

médio da região do sertão do Ceará, para analisar a formação e a prática dos professores 

quanto ao desenvolvimento do trabalho com as tecnologias de informação e comunicação na 

escola, objetivo que se estende aos demais autores dessa categoria, alterando apenas o lócus 
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das pesquisas e o nível de ensino, tratando dos desafios imposto à formação de professor e à 

educação escolar, dos questionamentos acerca da inserção das TIC na escola, da precariedade 

e insuficiência da formação inicial para as TIC e relatam as barreiras existentes entre as 

tarefas de concepção e execução (LINHARES E FERREIRA 2012) (SANTOS 2011). 

Quando se referem à formação para as TIC, destacam o Programa Nacional de 

Informática na Educação – Proinfo, do Governo Federal, coordenado pelo MEC (LINHARES 

E FERREIRA, 2012) (SANTOS, 2011), que responde ao problema da falta dessa formação 

nos professores, embora de maneira pontual, é um programa que funciona em parceria com os 

governos estaduais e municipais, objetiva socializar as TIC no ensino fundamental e médio 

com a criação de Núcleos de Tecnologia Educacional – NTE’s por todo o País. Em suma, 

Gonçalves e Nunes (2006) compreendem até que ponto os docentes que atuam no ensino 

médio estão sendo preparados para lidar com as tecnologias e como associá-las aos conteúdos 

das diversas áreas do conhecimento.   

Abranches (2004), volta-se para a temática dos processos de formação continuada dos 

professores para o uso das tecnologias digitais discutindo a prática dos multiplicadores dos 

Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(Proinfo). O autor caracteriza os multiplicadores como professores que fizeram curso de 

especialização na área de informática e educação e atuam nos NTEs ou nas escolas que já 

possuem laboratórios de informática ou que estão prestes a receber tal maquinário, estando 

capacitados para formar professores das redes públicas para trabalharem com informática na 

sua prática pedagógica.  

Três problemas são destacados na pesquisa quanto aos multiplicadores, o primeiro é que 

os professores em sua presença não se sentem à vontade para atuar com os computadores, por 

vezes, recusam fazer determinada atividade e pedem para os próprios multiplicadores 

realizarem o trabalho; o outro é o horário determinado dos multiplicadores, que traz uma 

dependência maior por parte dos professores, pois àquela hora estabelecida é aguardada no 

sentido de facilitar o trabalho nos laboratórios; e o terceiro é o pouco tempo que têm de ficar 

na escola, pois acreditam que um tempo maior poderia dinamizar o trabalho local.  

Um tema que tem grande relevância no trabalho dos NTEs é a pedagogia de projetos 

que trata especificamente da significação da informática na educação. São projetos que 

possibilitam a realização de um trabalho com diferentes áreas de conhecimento que se 
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encontram para produzirem um conhecimento novo. Abranches (2004), levanta uma crítica a 

esse modo de tratar a formação de professores, percebendo que existe uma 

descontextualização, visto que não consegue apreender a realidade vivida pelo professor e, 

deste modo, é formulada uma realidade que lhe é estranha, alheia e com a qual não vai manter 

vínculos após o término do curso, além do fato de não haver especialistas que pudessem 

atender a uma demanda crescente e dos recursos insuficientes, tanto técnicos como 

financeiros. 

Outro programa foi analisado nessa categoria por Linhares e Ferreira (2012) que além 

de abordar os desafios do fazer pedagógico utilizando as TIC na educação e outros pontos já 

trabalhados, aborda um programa do Governo Federal, Programa Um Computador por Aluno 

(PROUCA), que foi efetivado em 2010 com o objetivo de inserir no espaço escolar as 

tecnologias de informação e comunicação, possibilitar a inclusão digital e o adensamento da 

cadeia produtiva comercial no Brasil. A pesquisa se deu na Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), responsável pelos cursos de formação de professores das escolas atendidas pelo 

PROUCA desse estado. O autor ressalta que os cursos de formação continuada de curta 

duração, oferecidos pelas universidades aos docentes, não resolvem deficiências de formação 

básica, então PROUCA não seria a solução para o pouco conhecimento existente entre os 

docentes sobre as TIC.  

Descrevendo o processo do desenvolvimento histórico desse programa no Brasil e em 

Sergipe, Linhares e Ferreira (2012), reforçam a importância das TIC na escola como uma 

política de desenvolvimento e coloca em pauta o desafio da formação continuada de 

professores para o uso destas tecnologias no espaço escolar. Em Sergipe, o projeto PROUCA 

foi desenvolvido na modalidade semipresencial, com carga horária de 180h e foi organizado 

por grupos de cidades pela equipe de coordenação da UFS. Em seu desenvolvimento os 

professores demonstraram positividade quanto o uso do computador em suas práticas 

pedagógicas e aprendizagens dos alunos, embora ainda se sentissem inseguros quanto ao seu 

uso e ainda haja certo desconhecimento de como as tecnologias efetivamente contribuem para 

o processo de aprendizagem. 

O que foi possível concluirmos, a partir da análise dessas pesquisas, é que no Brasil é 

relevante o pouco ou nenhum conhecimento dos professores quanto às possibilidades de 

aplicação da tecnologia e da informática para além das funções estritas ao que um computador 
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pode fazer e que a formação inicial deixa a desejar quanto ao uso das TIC nos processos 

pedagógicos, por isso a importância da capacitação continuada dos professores por cursos 

mais longos que atendam às suas necessidades e que possibilite efetivamente a qualidade da 

educação. 

 

2.2 As TIC nas escolas 

 

A temática das TIC no ambiente escolar segundo Bonilla(2012) foi inserida no GT-16 

em 1997 e a partir de 2001 a temática não foi mais abordada nos trabalhos apresentados no 

GT durante 7 anos, tendo em 2008 um trabalho de Pereira como um marco do retorno deste 

tema às discussões na Anped, apresentando em seu texto algumas observações percebidas a 

partir do mapeamento da presença das mídias nas das instituições escolares de ensino 

fundamental, tendo como pressuposto a afirmação de que as TIC estão cada vez mais 

acarretando transformações para nossa vida tanto individual como social, entendendo de que 

forma as escolas encaram estas transformações. Os elementos observados no tocante os usos, 

assim como reflexões quanto ao consumo e da produção de mídias foram estudados de forma 

a vislumbrar como estes recursos estão sendo utilizados e o que deve ser feito para que haja 

um melhor aproveitamento destas, de uma forma crítica e reflexiva, para assim potencializar o 

uso das TIC no processo de aprendizagem.  

No ano de 2009 foram encontrados 2 trabalhos nos quais pudemos observar a 

problemática das TIC nas escolas, de autoria de Junqueira e Freitas, que pesquisaram a 

relação entre os alunos e o computador. Junqueira (2009) busca entender os problemas de 

aprendizagem ligados ao uso de tecnologias na educação escolar, que são tão relatados por 

docentes, e procura perceber como o computador e a internet são pensados a partir da teoria 

histórico-cultural buscando os sentidos dos termos instrumento, cultura e aprendizagem no 

interior de tal teoria.  

Embora os autores partam de situações distintas, ambos concluem seus trabalhos 

afirmando que o problema não está nos recursos, pois eles sozinhos são meros instrumentos, 

porém os usuários destes é que dão um sentido, seja ele educacional, social ou qualquer outra 

possibilidade encontrada por aquele que o usa. 
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As Salas de Tecnologias Educacionais (STE), tornam-se objeto de pesquisa no ano de 

2010 com Quiles que busca entender como ocorrem os processos de ensino aprendizagem nas 

salas de informática e as possíveis relações entre a cultura tecnológica e a cultura escolar, em 

que pode ser percebido que  

[...] o acesso às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) não acontece 
simplesmente com a instalação dos computadores na escola, nesse espaço 
diferenciado, mas pela necessidade de mediação de professores para trabalhar, 
acessar e interagir com essas tecnologias no cotidiano da escola. (QUILES, 2010, p. 
5).  

É de grande relevância salientar que mesmo alguns pesquisadores tendo realizado 

grandes críticas ao uso das TIC nos espações escolares, ressaltando falhas e insucessos em 

algumas situações a partir de 2008 há uma preocupação em perceber como estão sendo 

utilizados estes recursos para então elencar possíveis soluções para estes percalços, o que 

pode ser percebido que a tecnologia por si só não educa, ela precisa ser usada para tal fim, e 

para isso é necessário saber a melhor forma de usar cada recurso. 

Em 2011 percebemos trabalhos como o de Valentini e Soares que analisam o letramento 

digital no contexto dos laptops educacionais que pode estar ligada às criticas tecidas pelos 

autores anteriores visto que tem como letramento digital o emprego das tecnologias digitais 

voltado para uma prática crítica e consciente na finalidade de dar sentido a esse uso, tendo 

como foco o letramento não somente do aluno, mas também dos professores. As autoras 

percebem que o letramento digital, é algo presente nos ambientes pesquisados, mas de 

maneira muito tímida embora com perspectivas de enriquecimento, e considera que a inserção 

dos laptops nas escolas e as práticas de letramento dos docentes e discentes servirão como 

base para uma mudança cultural e educacional.  

Os smartphones a partir de 2013 ganham espaço no GT-16 com o trabalho de Silva e 

Couto, no qual colocam os smartphones como um dos responsáveis pelos processos de 

comunicação estarem mais ágeis. Os autores investigam um grupo de professores de um 

Núcleo de Tecnologia Educacional de forma a perceber como estes vivenciam a atual cultura 

do ciberespaço, e afirmam que os docentes mesmo que não seja um feitio frequente praticam 

de forma inovadora a produção, comunicação e compartilhamento de informações e conteúdo, 

pelo smartphone, mesmo quando ainda não utilizam essas práticas diariamente. 
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Exemplo de compartilhamento de produções colaborativas envolvendo professores e 
alunos são as atividades educativas. Segundo os professores da pesquisa, ainda de 
forma tímida, o blog e o site das escolas são os espaços mais comuns nos quais 
socializam os registros das atividades pedagógicas, geralmente feitos com o 
smartphone. (SILVA, 2015, p. 7). 

Nessa categoria pudemos observar que a cada período as abordagens sofrem 

modificações de forma a complementar as pesquisas anteriores, iniciando com as pesquisas 

sobre o uso das TIC e algumas críticas, dando continuidade com as análises quanto às criticas 

realizadas anteriormente e trazendo à tona a problemática do não saber utilizar os recursos de 

forma educacional, passando para uma abordagem voltada para o letramento de docentes e 

discentes para que os recursos fossem explorados de maneira mais eficaz. 

As pesquisas deste grupo são predominantemente qualitativas, marcadas fortemente 

pelas análises etnográficas nas quais pudemos perceber muito sobre como os recursos digitais 

são utilizados e como podemos potencializar tais recursos. Os autores mais utilizados nesta 

categoria foram: Castells, Soares, Lévy, Xavier, Almeida, Fantin & Rivoltella, Lemos, 

Pischetola, Van Dijk, Warschauer, Pellanda, Shirky, Kerkhove, Bonilla, Santos, Tapscott, 

Hall e Wallace, Jenkins, Pretto e Assis, Kenski, Silva, Candido, Forquin, Williams, Viñao 

Frago, Valente e Almeida, Coutinho, Bourdieu, De Lave, Ortner, De Certeau,  Andrews, 

Scribner e Cole, Miller e Goodnow, Vygotsky, Libâneo e outros.  

 

2.3 Os jovens e as TIC 

 

Embora desde a década de 1990 haja uma preocupação cada vez maior em inserir as 

TIC nos processos de ensino, segundo Bonilla (2012) as pesquisas com foco nas formas de 

interação entre os jovens e as tecnologias da informação e comunicação começam a ser 

percebidas no GT-16 apenas a partir de 2004 e com 1 único trabalho, quando Gomes e Belloni 

procuram entender como se dão os procedimentos de assimilação das TIC pelas novas 

gerações que estão no ambiente escolar. A pesquisa traz à tona a discussão fatores como a 

rapidez com que os jovens se adaptam às tecnologias, com ênfase para os já alfabetizados que 

acabam por criar bloqueios a partir de situações frustrantes ocorridas no ambiente escolar; o 

anseio pela exploração do novo, pelo conhecimento adquirido com base nas novas 

experiências, evidenciando também a rejeição dos jovens com o ambiente escolar, ainda que 
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as tecnologias estejam presentes nas atividades propostas pelos professores. As autoras 

também chamam a atenção para os potenciais usos das TIC nos processos de aprendizagem. 

Em 2005, Girardello procura entender a relação das crianças de 4 a 6 anos com a 

internet, comprovando que as crianças que têm acesso ao computador, compreendem-no 

como um divertimento ou brincadeira, mas que podem ser usadas como um recurso interativo 

e educativo, afirmando: 

o acesso pedagogicamente mediado à internet pode ser uma alternativa para garantir 
às crianças o direito à recepção de materiais culturais especificamente projetados 
para elas, especialmente em contextos sociais onde pouco chegam os livros e outros 
materiais pedagógicos atualizados (GIRARDELLO, 2005, p. 15). 

Os autores Silva e Couto (2010) trazem à discussão os membros das tribos urbanas e a 

sua relação com as TIC. Os pesquisadores trazem evidencias de que o perfil dos nativos 

digitais é permeado por jovens que são marcados por atitudes bem mais autônomas na qual 

buscam cada vez mais a autoria, são fascinados pelas tecnologias digitais, tem o desejo de 

conhecer a cada momento mais coisas e aplicar no seu dia-a-dia, o que pode despertar desejos 

como consumo ou repulsa a algo de maneira rápida. Portanto 

as tecnologias digitais estão cada vez mais oferecendo um padrão comportamental 
aos jovens, pela intromissão de produtos culturais e de consumo e pelas ofertas de 
comercialização de sentidos. A cultura juvenil trafega em meandros digitais, que 
possibilitam a formação de valores e de saberes expressos na linguagem, nas 
sociabilidades e na estética” (SILVA e COUTO, 2010, p.10).  

Os pesquisadores confirmaram também que os jovens conectados desejam uma maior 

relação das tecnologias digitais com os métodos pedagógicos. 

Em 2015, Migliora apresenta resultados de uma pesquisa realizada com alunos de 9º 

ano, que tinha como objetivo identificar, apresentar e considerar formas do uso das mídias 

digitais no contexto escolar e no tempo livre, e as destrezas desenvolvidas pelos jovens com 

base nesses recursos. Foi então percebido pela pesquisadora que estes jovens quando no uso 

de computadores e internet, tendem a fazer um uso educacional abaixo do esperado, sendo o 

seu uso social alto. Para a autora estes dados podem estar ligados ao fato de que a maior parte 

dos alunos faz o uso do computador e da internet no ambiente doméstico muito mais do que 

nas escolas o que acarreta em algo positivo.   

Dentro da categoria “os jovens e as TIC” pudemos perceber a predominância das 

pesquisas de cunho qualitativo baseadas em análises de entrevistas e observações de campo. 
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Quanto aos autores utilizados citamos: Martin-Barbero, Ortiz, Silverstone, Papert, Haughland, 

de Silva Filho, Buckingham, Kinder, Turkle, Guattari, Green e Bigum, Brougére, Lacan, 

Kenski, Pretto, Bonilla, Couto, Tapscott, Machado, Morin, Chamboredon, Dubet, Maffesoli e 

Canclini que reforçam questões culturais das gerações da cultura digital, assim como relatam 

as possíveis contribuições das TIC para o processo de ensino e aprendizagem. 

Pudemos perceber que para estes pesquisadores a relação entre as TIC e os Jovens é 

algo quase que íntimo e até mesmo intrínseco visto que os nativos digitais nasceram/nascem e 

cresceram/crescem diante do avanço dos recursos tecnológicos e acabam por induzir o uso 

destes recursos nos diversos ambientes nos quais os jovens possam estar, e na escola não 

deveria ser diferente o que torna o ambiente escolar às vezes um lugar de recusa para eles que 

não se sentem à vontade em locais com muitas restrições, vendo na cultura digital uma 

oportunidade de ter acesso ao conhecimento que não está sendo aproveitado pelas instituições 

escolares, entretanto não devemos generalizar e afirmar que todos pensam assim, tampouco 

que todos os jovens têm acesso a computadores com internet em suas casas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES QUANTO AOS DADOS  

 

Conseguimos perceber que apesar dos vários anos de presença das TIC na escola, ainda 

não se constituiu uma cultura digital forte, devendo à precariedade da formação do professor 

no tocante do uso das TIC, tendo como consequência seu uso na lógica instrumental nas 

escolas, sem considerar, refletir e abrir espaço para outras lógicas que as TIC possibilitam 

quando bem utilizadas no desenvolvimento da aprendizagem. Como solução para esse 

problema o Governo Federal, por meio de muitos programas, instalou recursos digitais nas 

escolas, assim como investiu nas formações continuadas dos professores para que aprendam a 

usar pedagogicamente as tecnologias, porém, não obstante os investimentos devemos 

observar que ainda há um número significativo de docentes e discentes que não fazem uso dos 

recursos digitais da melhor maneira possível, como pode ser observado em alguns trabalhos 

onde o foco era a análise dos seus usos e afirmam ser necessário um processo de letramento 

dos envolvidos no processo educacional. 
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 Num tempo de novas linguagens, entendemos que é importante aproximar tanto o 

educador quanto o educando das novas formas de acesso ao conhecimento, uma vez que nos 

obrigam a uma nova alfabetização.  

As TIC estão cada vez mais acarretando transformações para nossa vida tanto individual 

como social, então cabe à escola, responsável pela construção do conhecimento, encarar essa 

realidade e adequar-se a essas transformações de forma mais aberta para atender seu público 

alvo, em sua maioria jovem. 
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