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Um pouco de trajetória

Jornalismo;
Comunicação e movimentos sociais;
Tecnologias na educação.

Ação Educativa e Intervozes >> Formação e 
educação popular >> Cursos de jornalismo.



Conhecendo vocês
Quem aqui é professor?
Quem é estudante?
Quem trabalha com tecnologia?
Quem maneja domesticamente?
Quem tem perfil em rede social?
Quem já produziu alguma mídia?
Quem já participou de projeto colaborativo usando 
tecnologia?

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_especial



Vamos pensar sobre estas frases?
● As tecnologias vão salvar a educação;

○ Melhoram as práticas em sala de aula;
○ Melhoram a gestão da escola;
○ Aumentam o interesse e a motivação dos alunos;
○ Melhoram o rendimento dos alunos.

● A escola é atrasada e por isso é difícil trabalhar com 
tecnologias;

● Os professores são resistentes 
e por isso é difícil trabalhar com tecnologias;

○ “Dinossauros”
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_a_dist%C3%A2ncia



Vamos pensar sobre estas frases?

● Os alunos sabem mais que os professores 
quando o assunto é tecnologias;

● É preciso equipar todas as escolas com 
equipamentos de última geração;

● É preciso acompanhar a velocidade das 
transformações e inovaçoes tecnológicas e 
a escola não dá conta.



O (falso) dilema Tostines

A tecnologia vai transformar a escola ou a escola vai usar 
as tecnologias como instrumento para a transformação? 

Para o determinismo, temos a contextualização e a 
organicidade!

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_a_dist%C3%A2ncia



Os 7 componentes 
para entender a relação

na perspectiva dos direitos
à educação e à comunicação



1: campos e contexto histórico

● Educação e tecnologias podem ser entendidas 
enquanto campos.

○ Possuem agentes, instituições, valores e regras 
próprios;

○ Desfrutam de agentes, instituições, valores e regras 
comuns.

○ Se situam historicamente em um contexto histórico 
comum: a cibercultura.

http://pixabay.com/pt/ligado-rede-equipe-152575/



Cibercultura

Uma cultura de época.
○ aparatos tecnológicos digitais e capazes de rede (computador, celular, tablets, 

etc.);
○ estruturas tecnológicas (como a internet), meios (como sites e blogs) e 

produtos a eles relacionados (como softwares, games, etc.); 
○ conteúdos e valores produzidos e que circulam nas redes; 
○ universo mercadológico que os produz (empresas e instituições relacionadas 

ao mercado de tecnologia); e
○ modelo mental e modos de percepção.

http://pixabay.com/pt/estrutura-redes-internet-rede-204728/



2: instâncias de socialização

Suas instituições (escola, mídia, poder 
público, empresas, etc) produzem, 
circulam, reproduzem e legitimam 
discursos próprios e também 
discursos comuns.

http://pixabay.com/pt/torre-computador-rede-%C3%ADcone-36266/



3: instrumentos ou aparatos

Educação para o desenvolvimento, para o 
progresso.
Tecnologias para a qualidade e para a 
inovação.

http://intergalacticrobot.blogspot.com.br/2014/04/visoes-de-utopia-percepcoes-sobre.html



4: conteúdos 

A educação como conteúdo das tecnologias (aplicativos, 
textos, imagens, sons, etc);
A tecnologia como conteúdo da educação (alfabetização 
digital, etc).
A educação e a tecnologia como conteúdos que circulam 
na esfera comunicacional (constroem e são construídos 
pela vida em sociedade).



5: espaços ou grupos de valores e 
representações
Tecnologia: inclusão, velocidade, 
inovação, progresso, avanço, 
agilidade, conectividade, mobilidade, 
etc.
Educação: tradição, imersão, 
aprendizado, conhecimento, 
dedicação, disciplina, etc.

* valores “tradicionalmente” creditados a cada um dos campos. Ref: 
socioreferenciamento.

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Paulo_Freire



6: representantes de modos de percepção

Educação aberta e educação bancária
Educação popular, educação dialógica.

>> Colaboração, participação e transmissão e recepção <<

Tecnologias livres e proprietárias.
Tecnologias abertas e fechadas.



7: podem estar associadas a 
projetos de sociedade

Inovação
Reforma
Transformação

http://pixabay.com/pt/inova%C3%A7%C3%A3o-homem-bulbo-de-luz-id%C3%A9ia-258932/



A interface entre 
educação e tecnologias 

é um grande espaço 
em potência

https://www.flickr.com/photos/lubrio/8046964426/



Quando ela se dá… 

De forma instrumental;
De forma mercadológica;
De forma bancária (“top down”);
Sem colaboração e sem participação...

a transformação (da educação, das 
relações, da sociedade) tende a existir?



Respeitando os contextos;
Pensando os objetivos;
Buscando transformar o espaço educativo;
De forma colaborativa e com participação dos 
sujeitos… de forma orgânica… 

a transformação tende a existir?

Quando ela se dá… 



Os agentes e instituições que hoje são 
legítimos e legitimados para construir esta 
interrelação estão também construindo uma 
visão (e um discurso) sobre esta relação.

Qual a visão majoritária / hegemônica?
Qual a sua visão?



Pensar a educação como campo e os espaços 
educativos enquanto ambientes de aprendizagem 
significativa, prazerosa, interessante, criativa, 
colaborativa, participativa e com qualidade.

As tecnologias não necessariamente transformam. 
E não transformam sozinhas. Mas podem ser um 

elemento extremamente potente desta 
transformação.



Vamos (re)pensar as questões?
● As tecnologias podem transformar a educação;

○ Podem melhorar as práticas em sala de aula;
○ Podem melhorar a gestão da escola;
○ Podem aumentar o interesse e a motivação dos alunos;
○ Podem melhorar o rendimento dos alunos.

Desde que...

● Os professores foram convidados para a roda?
● Somente equipar a escola é suficiente?
● É preciso acompanhar a velocidade das inovações?



Obrigada!

Michelle Prazeres
michelleprazeres@gmail.com

http://pixabay.com/pt/buqu%C3%AA-crian%C3%A7a-flor-gratid%C3%A3o-156651/


