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RESUMO 
 
 

BESKOW. C.A. Comunicação, educação e inclusão digital: quem “tá ligado” na escola 
estadual paulista? Uma análise da interatividade no projeto TôLigado: o jornal 
interativo da sua escola. 2008. 241 f. Dissertação (mestrado). Escola de Comunicações e 
Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a interatividade propiciada pelo projeto de inclusão 

digital TôLigado - o Jornal Interativo da Sua Escola, site educativo concebido pelo então 

“Laboratório de Interfaces em Educação – LintE da Escola do Futuro/USP e implementado 

em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. Voltado aos alunos do ensino médio e fundamental das 

escolas estaduais, obteve participação de 1.428 escolas de diferentes cidades do estado, 

entre os anos de 2001 e 2006. A pesquisa se centra na análise do site e nos recursos que 

possibilitam a interação e a interatividade com seu público-alvo, com especial atenção para 

as atividades de produção do conhecimento entre os anos de 2002 e 2005. Utilizou-se a 

metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa, por meio da etnografia no virtual, em 

que foram analisadas 814 publicações nas atividades de produção do conhecimento, 

referentes a 135 escolas participantes do projeto; além de etnografia na escola pública, por 

meio de pesquisa de campo em duas escolas estaduais paulistas que tiveram destaque de 

envolvimento no TôLigado – a E.E. Prof. José Felício Miziara e a E.E. Prof. João Portugal 

–, ambas localizadas na região de São José do Rio Preto. A partir da análise da participação 

no projeto e do contato com a realidade da escola pública, esta pesquisa detectou as 

dificuldades enfrentadas pela instituição escolar do Estado de São Paulo em incorporar as 

novas tecnologias de comunicação e informação ao seu dia-a-dia, assim como os avanços 

alcançados pelo projeto de inclusão digital.  

 

Palavras-chave: Comunicação/ Educação/ Novas tecnologias/ Inclusão digital/ Escola 

pública 
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ABSTRACT 
 
 

BESKOW. C.A.. Communication, Education and digital inclusion: Who is connected 
in the public state schools of São Paulo? A analysis of the project TôLigado: the 
interactive journal of your school. 2008. 241 f. Thesis (Master). Escola de Comunicações 
a Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

 
 

The aim of this research is to analyze the interactivity provided by the project of digital 

inclusion "TôLigado- the interactive newspaper of you school", educational web site 

conceived and implemented by LINTE – Laboratory of Digital Interfaces of Escola do 

Futuro from the University of São Paulo in partnership with the Foundation for the 

Development of Education of the Secretary of Education from the State of São Paulo. 

Focused on students from the basic and high school from the public state schools it has 

obtained the participation of 1.428 schools from different cities of the state, during the 

period of  year 2001 to 2006. The research focus at the analysis of the site and at the 

resources that make possible the interaction and the interactivity to its target population, 

with special attention to the activities of knowledgment's production at the website 

between 2002 and 2005. It was used the methodology of quantitative and qualitative 

research , along with virtual ethnography, where it has been analyzed 814 publications on 

the activities of knowledgement's production referring to 135 schools that were 

participating in the project; besides the ethnography at the public school, using field 

research on two public state schools of São Paulo that were outstanding on their 

participation on TôLigado - E.E. Prof. José Felício Miziara and E.E. Prof. João Portugal -, 

both located at the region of  São José do Rio Preto. Starting from the analysis of the 

participation on the project and from the contact with the public school, this research 

detected the difficulties that the educational institution of the state of São Paulo has on 

incorporating the new technologies of communication and information into its routine, as 

well as the advancements achieved. 

 

 
Keywords : Communication/ Education/ Technologies/ Digital Inclusion/ Public School 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Os meios de comunicação invadiram a escola, talvez sem o seu consentimento. Na 

instituição escolar, quer pública ou privada, não se pode mais separar a mídia da educação: 

ambas atuam como formadoras da consciência e são consideradas diferentes espaços 

educativos na sociedade contemporânea. Com o advento de equipamentos mais acessíveis 

à maioria da população ao longo da história - como o rádio e a televisão - e o conseqüente 

aumento da importância dos meios de comunicação na sociedade, a escola passou a ser 

mais um espaço de socialização dos conteúdos midiáticos: falar sobre a vida também é 

compartilhar o que se ouviu no rádio, se assistiu na TV ou se acessou na Internet. No 

entanto, apesar da incorporação do tema “meios de comunicação e informação” pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)1, em 1997, e das diferentes tentativas de 

implementação de projetos pelo poder público, a união transdisciplinar entre comunicação 

e educação na escola pública ainda não é vista com a naturalidade com que estes meios 

fazem parte de nossas vidas.  

 O sentimento de invasão é uma das conseqüências desta realidade: atrelado aos 

conteúdos estáticos lecionados em sala de aula, estão as informações dinâmicas difundidas 

pelos meios de comunicação de massa e comentadas pelos alunos nos bastidores da escola. 

O palco da aula ainda não incorporou de fato esta realidade, se constituindo ainda como 

espaço de reprodução do conhecimento considerado legítimo, o dos livros escolares. No 

entanto, a escola, aos poucos, está se vendo obrigada a incluir esta temática em sua pauta 

do dia, afinal, é impossível ignorar a importância que estes meios representam na 

sociedade, em especial junto aos adolescentes.  

 Em pesquisa da Unicef2, “A Voz dos Adolescentes”, realizada entre os anos de 

2002 e 2006, com uma amostragem de 5.280 adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, 

                                                 
1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 indicam como um de seus objetivos que os “alunos sejam 
capazes de saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir 
conhecimentos”. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf.  Acesso em: 
janeiro de 2006. 
2 De acordo com a apresentação da pesquisa, “A Voz dos Adolescentes” “constitui-se na primeira pesquisa 
de âmbito nacional a ouvir a opinião dos adolescentes brasileiros de todos os níveis de renda, todas as 
regiões geográficas, dos diferentes níveis de escolaridade, das diferentes raças e diferentes características 
culturais. (...) A pesquisa. A pesquisa trabalhou com uma amostra de 5.280 meninos e meninas entre 12 e 
17 anos, no Brasil. Esse é um recorte representativo do total de 20,7 milhões de indivíduos incluídos nessa 
faixa etária, segundo os dados preliminares do Censo 2001, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE)”. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf. Acesso em 
abril de 2006. 
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em todo o Brasil, foi feito um mapeamento sócio-econômico e cultural da realidade dos 

adolescentes brasileiros. No que tange à relação dos adolescentes com os meios de 

comunicação, a pesquisa chegou aos seguintes dados: as principais atividades de lazer 

referidas pelos adolescentes são ir à casa de amigos (53%) e assistir televisão (52%); os 

adolescentes passam em média 3h55min diárias assistindo televisão, sendo que na opinião 

de mais de 70% deles a programação televisiva é “boa” ou “muito boa”. Além da televisão, 

49% dos adolescentes entrevistados ouvem música como atividade de lazer e diversão; e o 

hábito de ouvir rádio todos os dias é comum a 45% dos entrevistados. Em relação a fontes 

de informação, 59% dos entrevistados afirmam ler jornais e revistas às vezes; a mídia é 

fonte de orientação esclarecedora para 46% dos adolescentes; confusa para 26%; e não é 

fonte para 24%. Sobre o acesso à Internet, entre os adolescentes entrevistados, 27% têm 

acesso à Internet e, dentre estes, 72,4% são da classe A, 52,3% da classe B, 20,8% da 

classe C e 12,9% da classe D.  

 Os meios de comunicação, assim, se constituem uma instituição formadora do 

jovem concomitante à escola: a média de tempo que um jovem passa em frente à TV é 

praticamente a mesma que ele fica assistindo às aulas. Além disso, a linguagem dos meios 

de comunicação vem construindo, principalmente na geração atual de jovens, uma nova 

forma de cognição, baseada majoritariamente no audiovisual e na convergência de 

diferentes linguagens (imagem, som e escrita). Esta realidade vem impulsionando, na 

última década, o surgimento de projetos na área de comunicação e educação e/ou 

Educomunicação, os quais vêm sendo implementados em escolas públicas com a intenção 

de atenuar este hiato existente entre o mundo das escolas e o dos meios de comunicação. 

Por meio de diferentes linguagens, estes projetos buscam estimular outra forma de 

produção do conhecimento que valorize as potencialidades de outros instrumentos - além 

dos já tradicionais quadro negro, livro escolar, caderno e lápis - e introduzindo a televisão, 

o vídeo, o rádio e a Internet no ambiente escolar. Além disso, muitas destas iniciativas 

visam à introdução de uma visão crítica dos conteúdos que são transmitidos nos meios de 

comunicação, com a intenção de estimular o debate sobre a produção das informações 

veiculadas pela mídia.  

 Algumas experiências mais recentes ligadas ao poder público merecem destaque, 

como as do Núcleo de Pesquisa das Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à 
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Educação (NAP) da Escola do Futuro e as do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE), 

ambos da USP. Em relação ao NCE, cabe ressaltar duas experiências: a do projeto 

“Educom.radio” (2001), resultado de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 

que implantou rádios comunitárias no espaço físico das escolas municipais da São Paulo e 

realizou oficinas de educomunicação na rede municipal de ensino; e o “Educom.TV”3, 

proposta desenvolvida em 2003 de educação a distância junto a professores da rede 

estadual de São Paulo.  

 No caso da Escola do Futuro/USP, merecem destaque dois projetos: o “Pátio 

Paulista”4, implementado em 2004, como continuidade do projeto “Conexão Escola”, que 

consiste de um site na Internet voltado aos professores da rede estadual de educação de São 

Paulo. Este integra todos os projetos de educação e novas tecnologias da Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação (FDE), através da DTI/ GIP (Diretoria Técnica da 

Informação/ Gerência de Informática Pedagógica) e configurando-se enquanto espaço 

virtual de divulgação de informações e troca de conhecimentos entre os professores da rede 

estadual. Além deste, destaca-se o TôLigado: o jornal interativo da sua escola5 (2001-

2006) - site na Internet voltado aos alunos e professores de ensino fundamental e médio da 

rede pública estadual de educação, com o objetivo principal de estimular a produção do 

conhecimento e pesquisa, por meio da interatividade nas diferentes atividades propostas 

pelo site. Este último, em especial, é o objeto de estudo desta pesquisa e será aprofundado 

ao longo da dissertação. 

 A inclusão digital6 na escola é uma temática que vem recebendo destaque nas 

políticas públicas devido à crescente importância que as novas tecnologias vêm exercendo 

                                                 
3 Disponível em: http://www.usp.br/nce/.  
4 Disponível em: http://www.patiopaulista.futuro.usp.br/ . 
5 Disponível em http://www.toligado.futuro.usp.br/. 
6 Segundo Josgrilberg (2006, p. 143), “embora a expressão ‘inclusão digital’ seja um termo recente, o 
debate sobre os desequilíbrios nos fluxos comunicacionais e de acesso às mídias já data de algumas 
décadas. As primeiras grandes reflexões sobre o tema se deram nos anos 1970. Em meados dessa década, 
as discussões giravam em torno da Nova Ordem Mundial (NOEI), cujas preocupações levaram ao processo 
de elaboração das bases para as propostas de uma Nova Ordem Mundial de Informação e da Comunicação 
(NOMIC). Na ONU, particularmente na UNESCO, esse debate teve seu ápice com a publicação do 
Relatório Mac Bride no início da década de 1980, onde já se lia: ‘deve-se dar a máxima importância para 
eliminar desequilíbrio e disparidades na comunicação e suas estruturas, e particularmente nos fluxos de 
informação.’” Na presente pesquisa, a expressão inclusão digital será utilizada não somente no sentido de 
acesso aos aparatos tecnológicos, mas também no de apropriação destas tecnologias enquanto propiciadora 
de um processo criativo e reflexivo por parte dos agentes. Como enfatiza Silveira (2005, p. 28), “o combate 
à exclusão não se resume ao ensino popular de informática ou a cursos rápidos de montagem de 
computadores. É necessário ir  além. Uma pedagogia que incentive a aprendizagem personalizada a partir 
do interesse de cada um e ao mesmo tempo viabilize a aprendizagem coletiva, a aprendizagem em rede e 
pela rede: este deve ser o espírito da alfabetização tecnológica.” 
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na sociedade nos últimos anos. Em 1996, a aprovação da Lei n° 9394/96 das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional trazia referências explícitas e implícitas sobre tecnologia, 

como a ênfase para o domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna (art.35); o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, 

visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia (art.43); a determinação de uma 

educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e 

à tecnologia (art.39) (GRINSPUN, 1999, p. 26). Em 1997, foram aprovados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), que tinham como um de seus artigos a incorporação da 

informática e outros meios de comunicação no ensino público.  

 As novas medidas caíram como um raio de modernização nas escolas públicas, 

acarretando na instalação brusca de Salas-Ambiente de Informática (SAI) em muitas 

instituições de ensino do estado de São Paulo, acompanhada de capacitação dos 

professores da rede oferecida pela Secretaria Estadual de Educação. No entanto, apesar dos 

altos investimentos públicos, para se adequar à nova legislação, muitas salas de informática 

se tornaram subutilizadas, por diferentes motivos: falta de conhecimento em informática 

educacional, receio de danificar os equipamentos e a própria resistência e de muitos 

professores em incorporar esta nova tecnologia à educação7.  

 Para problematizar sobre a realidade da escola pública da rede estadual de São 

Paulo – a maior da América latina – e a forma como esta estabelece a relação com os 

projetos que envolvem meios de comunicação, em especial a Internet, foi escolhido o 

projeto de inclusão digital TôLigado: o jornal interativo da sua escola, já citado 

anteriormente, resultado de parceria entre pesquisadores do então “Laboratório de 

Interfaces em Educação – LintE”8 da Escola do Futuro/USP e a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação (FDE)/Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Iniciado em agosto de 2001 e paralisado por questões contratuais desde julho de 2006,  

privilegia incentivar, ancorar e divulgar atividades de pesquisa, produção do 
conhecimento e comunicação entre alunos do ensino fundamental (7ª e 8ª séries) 
e do ensino médio das 2.931 escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo 
que possuem SAI – Sala Ambiente de Informática (PASSARELLI, 2003).  
 

                                                 
7 Neste sentido, Silveira (2005, p. 26) enfatiza que “é necessário ter um plano de informatizar e conectar 
todas as escolas à Internet. Este plano deve buscar formar os professores para o novo ambiente de ensino, 
evitando que os computadores fiquem ociosos por falta de competência em utilizá-los como instrumento 
pedagógico ou simplesmente por não saber realizar seus procedimentos elementares.” 
8 O então LintE – Laboratório de Interfaces da Educação da Escola do Futuro está inserido no atual Núcleo 
de Pesquisa das Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à Educação (NAP) da Escola do Futuro da 
USP. 
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 O projeto TôLigado disponibiliza no site www.toligado.futuro.usp.br um espaço 

aberto à expressão de alunos, professores, coordenadores e diretores cadastrados, 

permitindo sua manifestação por meio de diferentes linguagens, além da escrita, como 

sons, música, imagens, animações e vídeos, que ficam publicadas no site. O acesso ao site 

pode ocorrer por meio das Salas-Ambientes de Informática (SAI) das escolas estaduais, 

que devem possuir, em média, 10 microcomputadores multimídia conectados à Internet, 

com impressoras e scanner, ou através de outros computadores, em lan houses, 

laboratórios comunitários ou computadores pessoais de alunos e professores.  

 Este projeto teve participação de 1.428 escolas de diferentes cidades do estado de 

São Paulo, com diferentes níveis de envolvimento. Esta pesquisa se centra na 

interatividade ocorrida nas atividades de produção do conhecimento do TôLigado, estas 

consideradas o “coração” do projeto. Considero interatividade9 como todas as “trocas 

simbólicas”10 propiciadas pelo site, relacionando-a diretamente com a “posição que os que 

as produzem ocupam no campo social” (BOURDIEU, 2002, p. 37) e no campo específico 

de produção destas trocas – a escola estadual e o site do TôLigado – estabelecendo uma 

intersecção entre o habitus11 da Internet12 e o habitus da escola.13 

                                                 
9 A interatividade com ou no site ocorreram por meio de publicações que ficaram arquivadas, de conversas 
com outros usuários ou pelo simples acesso ao site - uma interatividade com a interface gráfica da página 
virtual e seu conteúdo -. Considero como ferramentas de interatividade do site os links da interface digital, 
o chat, fórum, blog e as atividades de produção do conhecimento.   
10 BOURDIEU, 2004. 
11 De acordo com Micelli, citando Bourdieu (2004, p. XL_XLI), as práticas resultam da relação dialética 
entre uma estrutura – por intermédio do habitus como modus operandi – e uma conjuntura  entendida 
como as condições de atualização deste habitus e que não passa de um estado particular de estrutura. Por 
sua vez, o habitus deve ser encarado como ‘um sistema de disposições duráveis e transferíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 
apreciações e ações, e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às 
transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma e graças às 
correções incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidos por estes resultados’. Com efeito, 
o habitus constitui um princípio gerador que impõe um esquema durável e, não obstante, suficientemente 
flexível a ponto de possibilitar improvisações reguladas. Em outras palavras, tende, ao mesmo tempo, a 
reproduzir as regularidades inscritas nas condições objetivas e estruturais que presidem a seu princípio 
gerador, e a permitir ajustamentos e inovações às exigências postas pelas situações concretas que põem à 
prova sua eficácia. A mediação operada pelo habitus entre, de um lado, as estruturas e suas condições 
objetivas, e de outro, as situações conjunturais com as práticas por elas exigidas, acabam por conferir à 
práxis social um espaço de liberdade que, embora restrito e mensurável, porque obedece aos limites 
impostos pelas condições objetivas a partir da qual constitui e se expressa, encerra as potencialidades 
objetivas de inovação e transformações sociais. O habitus vem a ser, portanto, um princípio operador que 
leva a cabo a interação entre dois sistemas de relações, as estruturas objetivas e as práticas. O habitus 
completa o movimento de interiorização de estruturas exteriores, ao passo que as práticas dos agentes 
exteriorizam os sistemas de disposições incorporadas”. Ainda, “segundo Bourdieu (2003, p. 37), “a obra 
nasce da relação entre um habitus socialmente construído e uma posição no espaço de produção em que se 
exprime toda a necessidade presente e passada desse espaço” (BOURDIEU, 2003, p. 37).  
12 Defino como habitus da Internet este que é caracterizado por uma comunicação não-linear, intemporal, 
rizomático, fluido, em que há mais liberdade de expressão. 



 

 

25

Durante sua vigência, o projeto ofereceu atividades de produção do conhecimento 

no meio virtual, explorando habilidades das áreas de ciências humanas, exatas e biológicas; 

e tarefas presenciais, como gincanas, entrevistas, passeios ecológicos e conhecimento 

sobre a comunidade na qual a escola está inserida. As atividades propostas pelo site são as 

seguintes: “Comunidade Viva”, que visa despertar nos estudantes o interesse pelo resgate 

da memória histórica, social e cultural de suas comunidades; “Como funciona?” Espaço 

dedicado à realização de pesquisas sobre o funcionamento de qualquer objeto ou 

mecanismo, de acordo com a orientação do professor; “Central de patentes”, no qual o 

aluno possui um espaço para publicar sua invenção ou recriação, demonstrando suas 

capacidades criativas; “Bio Trilhas”, em que os alunos têm a oportunidade de vivenciar os 

ensinamentos de sala de aula e laboratório das disciplinas de Biologia, Geografia, Física e 

Educação Artística num passeio pelas trilhas dos parques de São Paulo; “O Repórter é 

Você!”, na qual o aluno é convidado a produzir uma matéria jornalística, tendo como fonte 

um dos trabalhos enviados ou que estão em desenvolvimento em outras atividades do site; 

e “Quadrinhos Interativos”, em que o aluno é solicitado a contar, em quadrinhos, como foi 

participar das atividades do TôLigado (PASSARELLI, 2007, p. 73-78) e o “WebZine”, 

voltado às publicações de textos literários, como poesias e contos. 

Foram analisadas 10% das publicações produzidas entre os anos de 2002 e 2005, 

sendo que, nestes quatros anos, foram 8.135 publicações (mescla de textos, imagens e 

sons) das 1.428 escolas participantes, ou seja, uma média de 5,69 publicações por escola 

nos quatro anos ou 1,42 publicações por ano. Além disso, 453 das 1.428 escolas - 30% do 

universo – tiveram apenas uma postagem em quatro anos de projeto, sendo que a escola 

que mais publicou alcançou 207 publicações. Detectou-se que o número de publicações foi 

decrescendo gradativamente ao longo dos quatro anos de projeto: de 4.180 publicações, em 

2002, o número foi para 421, em 200514. Verifica-se, ainda, um número de acessos ao site 

absolutamente superior ao de publicações: só no ano de 2005, o site obteve uma média de 

2 milhões de acessos, em contraste com 421 publicações de alunos, professores e 

coordenadores pedagógicos.  

Para aprofundar estes dados e traçar um quadro reflexivo sobre os diferentes graus 

e modos de interatividade presentes no site, a amostragem de dez por cento das 
                                                                                                                                                    

13 Defino como habitus da escola este que é estruturado nas bases tradicionais da instituição escolar, nas 
quais o professor é o detentor do conhecimento, os alunos receptores de conteúdos e o ensino pautado na 
transmissão do saber dos docentes e não na troca de saberes entre educadores e educandos. 
14 Os números de publicações ao longo dos anos foram os seguintes: 2002 – 4.180; 2003 – 2.229; 2004 – 
1.185; 2005 – 421. 
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publicações totalizou 135 escolas, com a intenção analisar quantitativa e qualitativamente o 

que foi publicado nas atividades de produção do conhecimento no site. Para a análise 

qualitativa da pesquisa de campo, foram escolhidas duas escolas que participaram do 

projeto, para um estudo de caso de imersão no objeto de estudo - A E.E. Prof. José Felício 

Miziara, localizada em São José do Rio Preto, e a E.E. Prof. João Portugal, localizada em 

Tanabi. Estas foram selecionadas pelo destaque de envolvimento no projeto, sendo as duas 

escolas que mais postaram nas atividades do site com uma participação mínima de três 

anos de projeto. 

Para analisar a interatividade no projeto, alguns elementos foram levados em 

consideração, como o número de publicações nas atividades de produção do conhecimento, 

as atividades que mais obtiveram participação, a freqüência de publicações e o conteúdo 

das publicações. A partir deste levantamento, foram feitas as análises da pesquisa, com a 

intenção principal de responder às seguintes perguntas: como a escola pública estadual, a 

partir do TôLigado, se relaciona com a demanda da inclusão digital? Como o projeto 

viabilizou a Educomunicação na escola pública? 

A rede virtual pode ser um meio de expressão e potencial espaço de democratização 

da comunicação e a escola é uma instituição que pode impulsionar a inclusão digital na 

sociedade. No entanto, incorporar as novas tecnologias à rotina das escolas ainda é um 

processo difícil: a estrutura escolar rígida15, com as disciplinas lecionadas de maneira 

isolada; a falta de instrumental sobre como incorporar os meios de comunicação na escola; 

a infra-estrutura precária; o baixo salário dos professores que muitas vezes trabalham em 

duas ou até três escolas; capacitações que não garantem a multiplicação do que foi 

aprendido por uma pequena parcela de coordenadores pedagógicas e professores; e a 

implementação de projetos que nem sempre recebem identificação dos agentes sociais das 

escolas acabam se tornando obstáculos no meio do caminho. Sem a intenção de lançar um 

olhar pessimista, mas apontando os problemas e limitações atuais das escolas em relação à 

inclusão digital e também os avanços e conquistas na área, esta pesquisa não possui a 

intenção de esgotar o assunto, mas sim, suscitar questões para pesquisas futuras sobre 

                                                 
15 Ramal (2002, p.184) aprofunda esta característica do mundo das escolas atuais em paralelo com o mundo 
da cibercultura. Segundo a autora, “os conteúdos não estão integrados, mas apenas um ao lado do outro. 
Sua única vinculação se dá pelos horários - que, na maioria das vezes, são organizados em função da 
disponibilidade dos professores. Um modelo de inteligência parcelar, mecânica, disjuntiva e reducionista, 
como qualifica Morin (1999), falando da disciplinarização: que ‘quebra o complexo do mundo, produz 
fragmentos, fraciona os problemas, separa o que é ligado, unidimensionaliza o multidimensional’”. 
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inclusão digital da escola pública e da inter-relação entre novas tecnologias e 

educomunicação. 

Com os resultados obtidos nesta pesquisa, deseja-se reforçar a ampliação teórica e 

empírica dos conceitos de Educomunicação16 e de educação e novas tecnologias na 

instituição escolar, elaborando uma análise de como está sendo, na prática, a viabilização 

das políticas públicas implementadas pelo Estado. Desta forma, o estudo de projetos 

governamentais de inserção de novas tecnologias em instituições públicas de ensino se 

torna relevante como forma de refletir sobre o processo e os impactos que estes vêm 

causando no dia-a-dia escolar. 

 Este texto foi estruturado em seis capítulos: 1. Introdução; 2. Comunicação e 

educação na contemporaneidade: um desafio para a escola pública, em que é realizada 

uma revisão histórica e bibliográfica sobre a comunicação e educação e a introdução das 

novas tecnologias na instituição escolar; 3. Navegando no TôLigado, na qual se inicia  

uma imersão no objeto de estudo da pesquisa, o projeto TôLigado: o jornal interativo da 

sua escola. Nesta etapa, apresenta-se a estrutura do site e o histórico do projeto, além da 

descrição dos métodos utilizados na pesquisa para analisar a interatividade: a etnografia no 

virtual, em que se selecionam 10% das publicações nas atividades de produção do 

conhecimento, totalizando 814 publicações e 135 escolas; e a etnografia na escola pública, 

por meio de pesquisa de campo nas escolas estaduais E.E. Prof. José Felício Miziara e E.E. 

Prof. João Portugal; 4. TôLigado em rede: uma análise da interatividade , em que é 

realizada a análise quantitativa e qualitativa por meio de etnografia no virtual do site e da 

análise de 10% das publicações nas atividades de produção do conhecimento do projeto 

sugeridas: Comunidade Viva, Como funciona?, Central de Patentes, Bio Trilhas, O 

Repórter é você!, Quadrinhos Interativos e Web Zine; 5. Um olhar sobre a estadual 

paulista na era da informação, em que se realiza uma reflexão sobre a situação atual da 

escola pública estadual paulista e sua relação com os meios de comunicação. Para isso, 

foram utilizadas as entrevistas e questionários feitos em pesquisa de campo nas escolas 

E.E. Prof. José Felício Miziara e na E.E. Prof. João Portugal, estabelecendo um registro 

sobre as condições atuais de ensino e as políticas públicas de educação mais recentes e sua 

                                                 
16 Segundo Soares (2005) a Educomunicação “é um “‘campo de intervenção social’, onde os agentes sociais 
se inter-relacionam em verdadeiros ‘ecossistemas comunicativos’, marcados pela liberdade, densidade e 
fluidez de suas expressões”. Este conceito será desenvolvido no Capítulo2. Comunicação e educação na 
contemporaneidade: um desafio para a escola pública. 
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relação com os meios de comunicação; e 6. Uma rede de considerações finais, em que 

lanço as reflexões finais deste trabalho, indicando alguns caminhos. 
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2. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: 

UM DESAFIO PARA A ESCOLA PÚBLICA 

 

Pensar a educação sem a comunicação, em plena sociedade da informação, soa 

estranho ou até ultrapassado. Mas, neste início do século XXI, a união transdisciplinar 

entre as duas áreas ainda é uma novidade para muitas instituições de ensino. Enquanto 

assistir à televisão, ouvir rádio e navegar na Internet se transformou em sinônimo de lazer e 

de imersão no mundo das ilusões e do prazer instantâneo, ir à escola tornou-se sinônimo de 

obrigação para a obtenção de um diploma.  

Chegamos a um ponto em que crianças, adolescentes e adultos se juntam em frente 

à televisão durante mais de três horas diárias para se distraírem com as realidades 

representadas, em que os meios de comunicação são vistos como potenciais armas em 

tempos de guerra, em que política não é pensada sem a mediação tecnológica. Como 

escreveu Octavio Ianni, em Enigmas da modernidade-mundo, não vivemos mais na era do 

príncipe de Maquiavel, em que todo o poder de Estado é concentrado na figura de um 

soberano, nem na do moderno príncipe de Gramsci, fundamentado na figura do partido 

político, estamos na era do príncipe eletrônico17, aquele que é ligado todos os dias para ser 

consultado, como um grande irmão18 (IANNI, 2000, p. 148). 

No entanto, o grande irmão está dentro das casas e, muitas vezes, não é nem 

abordado na escola, ambiente em que as crianças e adolescentes passam pelo menos 

metade do dia assistindo às aulas. Formam-se, desta forma, dois mundos paralelos: o dos 

meios de comunicação e o da educação, sendo que estes estão intrinsecamente ligados no 

dia-a-dia: no papel formador dos meios de comunicação, nos temas abordados em sala de 

aula, nas conversas informais sobre programas televisivos no pátio da escola, na influência 

que ambas as instituições – meios de comunicação e escola 19 – exercem na vida dos 

indivíduos. Como enfatiza Citelli (2004, p. 16), 

                                                 
17 Segundo Ianni (2000, p. 148), “o príncipe eletrônico é uma entidade nebulosa e ativa, presente e invisível, 
predominante e ubíqua, permeado continuamente todos os níveis da sociedade, em âmbito local, nacional, 
regional e mundial. É o intelectual coletivo e orgânico das estruturas e blocos de poder presentes, 
predominantes e atuantes em escala nacional, regional e mundial, sempre em conformidade com os diferentes 
contextos socioculturais e político-econômicos desenhados no novo mapa do mundo.” 
18 O “grande irmão” foi o termo utilizado por George Orwell, em sua obra 1984, e era representado por uma 
teletela que controlava a vida de todos os indivíduos, dando ordens e vigiando a vida das pessoas. Pode-se 
fazer uma analogia do grande irmão com os meios de comunicação de massa. 
19 Para Althusser os meios de comunicação de massa e a escola são Aparelhos Ideológicos do Estado, 
instituições voltadas à manutenção do status quo. São os seguintes Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE), 
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Televisão, videocassete, rádio, computador, ao lado do giz e da lousa. Ritmo e 
velocidade nas linguagens mediáticas convivendo com a oralidade nem sempre 
agradável e cifrada numa temporalidade que segue o andamento natural do 
sistema fonador. (...) Como situar os objetivos da escola no interior da lógica que 
sustenta a sociedade de massa? Parece residir na resposta a esta pergunta um dos 
grandes desafios a serem enfrentados por quem trabalha na interface da 
comunicação com a educação, para buscar não apenas entender, mas ajudar a 
transformar a escola que temos e a sociedade em que vivemos. Evidencia-se aos 
educadores a urgência em se reconsiderarem os modelos didáticos e pedagógicos 
vindos de um modelo enciclopédico e cujo esgotamento se traduz quer nos 
desafios presentes colocados aos atos pedagógicos, quer no atinente aos 
interesses e expectativas dos alunos. 

 

Mas, a relação entre comunicação e educação não se estabelece apenas nos espaços 

formais, como a escola, mas em outros ambientes de educação não-formal e informal20, 

pela amplitude que os meios de comunicação alcançaram nas últimas décadas, pelo grau de 

influência que passou a exercer na vida das pessoas e pela preocupação que determinados 

grupos sociais passaram a demonstrar em relação aos seus conteúdos. 

 

2. 1 A Interface entre Comunicação e Educação: Um Breve Histórico 

 

No início do século XX, alguns setores sociais evidenciam uma preocupação em 

relação à influência dos meios de comunicação na sociedade. Nesta época, “a visão 

predominante era moralizante e condenatória de segmentos da sociedade, em especial de 

religiosos e educadores” (SOARES, 1999, p. 20). A partir dos anos 30, inicia-se, no Brasil, 

um movimento moralista de educação para os meios, em que prevalecia a visão negativa 
                                                                                                                                                    
segundo Althusser (1985, p. 68): AIE religioso (o sistema de diferentes Igrejas), escolar (o “sistema” das 
diferentes escolas públicas e privadas, familiar, jurídico, político (o sistema político, os diferentes Partidos), 
sindical, de informação (a imprensa, o rádio, a televisão etc.) e cultural (Letras, Belas Artes, esportes etc.). 
De acordo com o autor, “os Aparelhos Ideológicos do Estado funcionam principalmente através da ideologia, 
e secundariamente através da repressão seja bastante atenuada, dissimulada ou mesmo simbólica. (Não existe 
aparelho puramente ideológico)” (Althusser, 1985, p. 70).   
20 Por educação formal entende-se esta que se dá nos estabelecimentos formais de ensino – a escola. Já, a 
educação não-formal é esta que ocorre em espaços alternativos, como entidades, ONGs, movimentos, 
sindicatos, entre outros, que possuem como objetivo a educação. E educação informal é esta que ocorre no 
dia-a-dia dos indivíduos, desde a educação que se dá dentro de casa, junto à família, aos ambientes coletivos, 
fora do âmbito institucional. Segundo Almerindo Janela Afonso (apud SIMSON & PARK & FERNANDES, 
2001, p. 9), “por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma determinada 
seqüência e proporcionada pelas escolas enquanto que a designação educação informal abrange todas as 
possibilidades educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e não 
organizado. Por último, a educação não-formal, embora obedeça também a uma estrutura e a uma 
organização (distintas, porém, das escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a 
finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita a não fixação de tempos e locais e à 
flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a cada grupo concreto”. 
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dos conteúdos veiculados nos meios de comunicação. Aos pais cabia dar a correta 

orientação aos seus filhos e evitar programas que fossem considerados imorais. Este 

pensamento, que prevaleceu durante décadas, existe até nos dias atuais21.                                                                                                                                                                     

A partir dos anos 70, a união entre comunicação e educação se dá principalmente 

por influência da Escola de Frankfurt - e seus principais teóricos Theodor Adorno e 

Herbert Marcuse -, que relacionava a lógica de produção e consumo das mercadorias com 

a dos produtos culturais, os quais seguiam “a mesma racionalidade técnica, o mesmo 

esquema de organização e de planejamento administrativo que a fabricação de automóveis 

em série” (MATTELART, 1999, p. 78). Segundo a teoria da Indústria Cultural 

desenvolvida pela Escola de Frankfurt, a produção e consumo de bens culturais como 

forma exclusiva de entretenimento levavam à alienação da sociedade. Segundo Mattelart, 

Marcuse (...) pretende desmascarar as novas formas de dominação política: sob a 
aparência de um mundo cada vez mais modelado pela tecnologia e pela ciência, 
manifesta-se a irracionalidade de um modelo de organização de sociedade que 
subjuga o indivíduo, em vez de libertá-lo. A racionalidade técnica, a razão 
instrumental reduziram o discurso e o pensamento a uma dimensão única, que 
promove o acordo entre a coisa e sua função, entre a realidade e a aparência, a 
essência e a existência. Essa ‘sociedade do unidimensional’ anulou o espaço do 
pensamento crítico (MATTELART, 1999, p. 81)  

 

De acordo com Adorno, o material da TV especula sobre o inconsciente e confunde 

o telespectador em relação à diferença entre ficção e realidade, já que “a fronteira entre a 

realidade e a imagem torna-se atenuada para a consciência” (Adorno, 1997, p.349). Este 

tipo de análise era característica dos discursos e práticas pedagógic as dos Frankfurtianos, 

que visavam a formação crítica da consciência do público, pensamento que recebeu adesão 

de diversas instituições, como a Associação Mundial para as Comunicações Cristãs, 

Organizações Internacionais Católicas de Comunicação e a UNESCO.  

No entanto, este tipo de enfoque pedagógico de educação para os meios foi 

criticado anos mais tarde por muitos educadores e teóricos, por não considerar as 

subjetividades do receptor, inserindo-o numa massa homogênea e amorfa de espectadores 

                                                 
21 Um fato bem representativo deste pensamento é o conhecido grupo “Senhoras de Santana”, “formado no 
começo da década de 80, que protestava contra a televisão e a favor da censura, em especial as novelas da 
Rede Globo. O grupo ganhou este nome por morarem e se reunirem sempre na Rua Paderewsky, uma 
luxuosa rua no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Lutavam contra o que consideravam imoral, 
despudorado e péssimo exemplo para os jovens na programação da televisão brasileira. Organizavam vigílias 
de oração e até protestos nas portas das estações de televisão. Um dos seus atos mais lembrados foi acampar 
na porta dos estúdios da Rede Globo, exigindo que fosse tirado do ar o quadro da então sexóloga Marta 
Suplicy no programa TV Mulher, no qual ela falava abertamente sobre sexo, sem sucesso. Eram convidadas 
para participarem de programas de televisão, alguns deles sensacionalistas, como O Homem do Sapato 
Branco, Xênia Bier e até mesmo do quadro da Marta Suplicy”. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senhoras_de_Santana. Acesso em: 25 de abril de 2007.                                                                       
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que recebia uma mensagem de forma única sem questionar. Sierra descreve este projeto 

educacional como paternalista, já que não levava em consideração os costumes e a 

realidade dos estudantes - que continuavam consumindo os produtos da indústria cultural -, 

além de não refletir a respeito do caráter híbrido e contraditório da cultura de massas 

(SIERRA, 2000, p.146).  

Como complemento a esta corrente, surge, na América Latina, a teoria da 

recepção22, a qual considera o indivíduo enquanto sujeito na relação com os meios, dotado 

de uma bagagem histórica, social, econômica e cultural que influencia na mediação que 

este irá estabelecer com as mensagens transmitidas pelos meios. O principal teórico desta 

corrente é Jesús Martin-Barbero23, que emprega o termo mediação para designar os outros 

processos existentes na relação entre o receptor, os meios de comunicação e as outras 

instâncias que influenciam na recepção dos conteúdos dos meios, já que “os 

comportamentos, as atitudes, os valores, para ficarmos nalgumas referências, que marcam 

os grupos humanos resultam também das intermediações promovidas pela família, pelas 

sociedades de amigos do bairro, pelos partidos políticos, por permanências discursivas 

dispersas, etc.” (CITELLI, 2004, p. 62). 

Orozco Gómez, outro teórico desta corrente de pensamento, enfatiza que a cultura e 

a televisão estão inteiramente interligadas na sociedade contemporânea, a partir do 

momento em que “a visualidade eletrônica começa a fazer parte constitutiva da visualidade 

cultural, que é, ao mesmo tempo, o ambiente tecnológico e o novo imaginário”. Portanto, 
                                                 

22 Dois dos principais representantes da Teoria da Recepção são Jesús Martín Barbero, autor de Dos meios 
às mediações, e Guillermo Orozco Gómez, que possui estudos na área de recepção e audiência. De acordo 
com esta teoria, a recepção não é um mero recebimento de informações, “mas uma interação, sempre 
mediada por diversas fontes e material contextualizado, cognitivo e emocional, que se desenrola num 
processo complexo situado em vários cenários e que inclui estratégias e negociações dos sujeitos com o 
referente midiático e que resultam em apropriações variadas, que vão desde a mera reprodução até a 
resistência e contestação” (OROZCO GÒMEZ, 2001). Jesús Martín Barbero sugere que a “recepção 
constitua-se numa espécie de metáfora de reencontro dos estudos de comunicação com a sociedade latino-
americana de hoje”. Para estes dois autores, devemos repensar todo o processo de comunicação e suas 
bases teóricas, a partir da revisão do modelo mecânico de recepção, em que comunicar é fazer chegar uma 
informação, um significado já pronto, já construído, de um pólo a outro. Este modelo é denominado por 
MARTÍN-BARBERO de concepção condutista, em que a iniciativa da atitude comunicativa está toda 
colocada no lado do emissor, enquanto do lado do receptor a única possibilidade seria a de reagir aos 
estímulos que lhe envia o emissor. Para MARTÍN-BARBERO, este modelo mecânico estaria reduzindo o 
sentido destas práticas na vida das pessoas ao significado que veicula a mensagem. De acordo com ele, 
seria entender todo o processo com base nesse significado, no qual se encontram as intenções do emissor e 
suas expectativas quanto ao receptor que o espera. “Essa concepção confunde o sentido dos processos de 
comunicação na vida das pessoas com o significado dos textos, das mensagens, ou mesmo da linguagem 
dos meios” (MARTÍN-BARBERO, 1995). De acordo com a teoria da recepção, o receptor também é um 
produtor de sentido. 
23 Jesús Martin Barbero escreveu o livro Dos meios às mediações, na qual problematiza sobre comunicação 
e cultura na América Latina, refletindo sobre o papel dos meios de comunicação e as mediações 
estabelecidas entre os sujeitos que interagem com os meios, a partir das dinâmicas culturais. 
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pode-se dizer que é praticamente impossível dissociar cultura e televisão nas sociedades 

urbanas, a partir do momento em que uma influencia a outra, resultando na formação de 

um imaginário coletivo constituído não só de uma cultura passada de geração para geração, 

mas de uma cultura televisiva, com imenso potencial de ditar comportamentos e de 

manipular informações.                                     

 É nos anos 80 que se dá o avanço da semiótica no Brasil, especialmente a teoria dos 

signos, com Décio Pignatari como um dos precursores. Por meio da semiótica, se 

identificou a possibilidade da análise científica da mensagem e sua decodificação. Esta 

vertente foi definida como culturalista ou cientificista e defendia que a relação do 

espectador com a mídia era cognitiva: através de uma análise racional da forma, ele 

conseguiria fazer uma distinção entre o intelecto e a emoção. A partir desta decodificação 

do signo da mensagem e da análise da forma, seria possível, então, obter uma visão crítica 

dos programas transmitidos nos meios de comunicação. 

 É também na década de 80 que ganha visibilidade uma corrente que enxerga a 

comunicação como um fenômeno político. É a vertente dialética, que tinha como princípio 

a luta social para combater a hegemonia dos meios de comunicação e tinha como 

influências a teoria crítica, de Karl Marx, a teoria da hegemonia e a idéia do intelectual 

orgânico, de Antonio Gramsci, e os princípios da educação emancipadora e dialógica, de 

Paulo Freire. A corrente, que teve como um de seus expoentes teóricos da comunicação 

Armand Mattelart, enxergava a educação para a mídia para além de uma questão moral ou 

científica: era, antes de tudo, uma questão dialética, de confronto de idéias e de formação 

política.  

Todas essas correntes tiveram grandes influências nas atividades de comunicação e 

educação que são praticadas atualmente. Ao longo dessas décadas, as correntes se 

misturaram, de forma a resultarem em atuações de influências diversas, híbridas e 

complementares. Hoje encontramos desde projetos que trabalham com a corrente 

moralista, condenando o conteúdo dos meios de comunicação, até outros que enxergam a 

vertente dialética e política como uma forma possível de questionamento e busca de uma 

transformação. Todos os projetos, no entanto, possuem um fator em comum: a importância 

de se discutir os meios de comunicação na sociedade, nos ambientes educativos formais, 

não-formais e informais. Segundo Ismar Soares (2005) “é necessária uma ressignificação 

do estatuto epistemológico da Educação, uma reflexibilização do seu discurso que leve em 

conta sua necessária relação dialógica com a Comunicação. Trata-se de uma re-
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fundamentação teórico-prática e ético-política, tanto do agir pedagógico, quanto do agir 

comunicativo.” 

Nas últimas décadas, a união entre a comunicação e a educação passou a ganhar 

expressão em diferentes projetos, idéias, atividades e iniciativas. Encontros e congressos 

foram realizados para discutir sua prática e a teoria, resultando em espaços ricos de 

produção de idéias e florescimento de novas propostas. Muitos países, aos poucos, foram 

incorporando atividades de comunicação e educação em seus currículos e as práticas 

educativas ganharam outra tonalidade, com cores que refletiam sobre a presença dos meios 

de comunicação na sociedade, seu uso e função no dia-a-dia do ensino. 

Em 1980, a UNESCO passou a pautar, por meio de publicações, uma discussão 

sobre a relação entre a educação formal (a escola) e os meios de informação. O 

questionamento norteador era o seguinte: como o sistema de educação deve entender o 

sistema de meios e construir ecossistemas educativos a partir da realidade midiática em 

que estamos todos inseridos? Neste mesmo ano, a UNESCO liderou a realização de uma 

série de quatro encontros latino-americanos de Educação para a Televisão (Santiago do 

Chile, Curitiba, Buenos Aires e Lãs Vertientes/ Chile), “que contribuíram para sistematizar 

uma metodologia de educação para os meios, superando o mero denuncismo e 

promovendo uma pedagogia ativa e construtivista: era preciso levar os jovens a produzirem 

comunicação e analisarem suas práticas para depois serem capazes de classificar e julgar 

os grandes meios e suas políticas” (SOARES, 2004). 

Em 1990, um grupo de professores italianos criou uma proposta de Educação 

Midiática (MENS - Media Education Nella Scuela) para ser inserida nas escolas italianas. 

Neste mesmo ano, o projeto foi experimentado em quatro escolas médias de Roma e uma 

de Milão. Posteriormente, em 2003, foi encaminhada uma proposta ao Ministério da Itália 

para promover a introdução de uma Educação Midiática nos currículos das escolas 

públicas italianas. O Canadá é o país que implementou de forma mais ampla a chamada 

educação para a mídia. Todas as provinciais do país possuem esse tipo de educação como 

disciplina obrigatória no currículo escolar. Os parâmetros curriculares das escolas norte-

americanas colocam o tema media literacy (educação mediática) como obrigatório. A Grã-

Bretanha, Austrália e África do Sul também são países que ocupam uma posição de 

liderança na área, seja na originalidade de seus projetos seja pela dimensão quantitativa de 

público que conseguem abarcar.  
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No Brasil, a abordagem dos meios de comunicação em sala de aula é prevista nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)24, mas são poucas as escolas que desenvolvem 

um trabalho aprofundado na área. A união entre comunicação e educação se resume a 

experiências de entidades do terceiro setor e a parcerias entre pesquisadores, professores 

universitários e Governo com escolas de ensino médio e fundamental. A introdução de 

novas tecnologias da informação nas escolas se dá, muitas vezes, sem o conhecimento do 

funcionamento dos equipamentos, o que acaba por torná- los obsoletos, como ocorreu com 

a inclusão de computadores nas escolas públicas brasileiras, sem que ao menos os 

professores soubessem manuseá- los.  

É a partir dos anos 90, com o desenvolvimento de redes mundiais de informação, 

que há a “reafirmação da necessidade da constituição de um novo campo, destinado a 

aproximar de maneira crítica, porém construtiva, as áreas de ‘educação para os meios’ e do 

‘uso das tecnologias no ensino (SOARES, 1999)”.   
 

Entendido o papel singular que os veículos de comunicação passaram a exercer 
no mundo contemporâneo, agora com o aporte dos novos meios disponibilizados 
pela informática, pelos sistemas digitais, pelas redes de computadores, e que 
orientam uma revolução nos diferentes âmbitos da cultura, da história, dos fluxos 
econômicos, das sociabilidades, etc., é compreensível que o tema da educação, 
particularmente no seu âmbito formal, tenha se recolocado numa perspectiva 
diferenciada e que requisita, de maneira crescente, o estreitamento dialógico com 
informações e conhecimentos gerados em fontes indiretamente escolares 
(CITELLI, 2004, p. 137). 

 

2.2 A Educomunicação 

 

 O termo Educomunicação25 vem sendo utilizado por alguns setores de educadores, 

comunicadores e pesquisadores para denominar todas essas iniciativas que procuram unir 

Comunicação e Educação, de forma a promover uma relação dialógica e construtiva nos 

espaços educativos. A expressão foi criada pelo comunicador popular uruguaio Mario 

Kaplun, com a intenção de designar as atividades que desenvolveu na área de comunicação 

popular e educação para os meios junto a comunidades de periferia em alguns países da 

                                                 
24 De acordo com a Lei dos Parâmetros Curriculares, 1/3 do ensino médio deveria ser voltado à utilização 
dos meios de comunicação. A resposta das escolas à Lei foi a instalação de salas de informática nas 
escolas.  
25 Além de um conceito, a Educomunicação é a linha de pesquisa à qual esta pesquisa faz parte dentro da 
área de concentração Interfaces Sociais da Comunicação. 
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América Latina. O termo foi reutilizado e resignificado e é definido por Ismar Soares como 

“toda ação comunicativa no espaço educativo, realizada com o objetivo de produzir e 

desenvolver ecossistemas comunicativos”. Soares considera a Educomunicação como um 

“‘campo de intervenção social’, onde os agentes sociais se inter-relacionam em verdadeiros 

‘ecossistemas comunicativos’, marcados pela liberdade, densidade e fluidez de suas 

expressões” (SOARES, 1999). 

Para Mario Kaplun, “a cada tipo de educação corresponde uma determinada 

concepção e uma determinada prática da comunicação”26 (KAPLUN, 1987, p.17). Para o 

autor, as duas áreas se entrecruzam continuamente, a partir do momento em que um dos 

pressupostos do processo pedagógico é a comunicação, um dos princípios do pedagogo 

Paulo Freire, de quem Kaplun tem forte influência. No livro El comunicador Popular, 

Kaplun traça um paralelo entre os modelos de educação e comunicação presentes em nossa 

sociedade, estabelecendo as categorias de modelo endógeno e exógeno. Segundo o autor, 

os modelos exógenos são aqueles em que o educando/receptor é um objeto e a 

educação/comunicação põe ênfase nos conteúdos e/ou põe ênfase nos efeitos. Já, o modelo 

endógeno é aquele em que o educando/comunicador é um sujeito e a 

educação/comunicação põe ênfase no processo. Para cada modelo, o autor estabelece uma 

inter-relação entre os padrões de comunicação e educação presentes em nossa sociedade, 

fazendo um paralelo entre as “comunicações” que se estabelecem nos dois âmbitos, como 

detalhado adiante. 

 Os modelos exógenos são aqueles que são desenvolvidos e produzidos sem a 

participação do destinatário no processo de construção dos conteúdos e informações. 

Assim, o educando é visto como um objeto da educação e da comunicação e o objetivo é o 

resultado da mensagem e não o processo (Kaplun, 1987, p. 18). Faz parte deste modelo a 

educação/ comunicação que põe ênfase nos conteúdos e a educação/ comunicação que põe 

ênfase nos efeitos. O modelo endógeno é aquele que valoriza o processo de produção de 

conhecimento e de construção da informação em conjunto com o destinatário, que também 

é produtor da mensagem. Abaixo, uma descrição detalhada de cada modelo, levando em 

consideração as áreas da educação e da comunicação. 

 

                                                 
26 A tradução de todas as citações de Mario Kaplun foi feita pela autora desta pesquisa. 
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2.2.1 Modelos exógenos de comunicação 

2.2.1.1 Ênfase nos conteúdos 

 Para a educação: o grande objetivo é que o aluno aprenda. “Corresponde a la 

educación tradicional, basada em la transmissión de conocimientos y valores de una 

generación a outra, del professor al alumno, de la elite ‘instruida’ a las masas ignorantes” 

(Kaplun, 1987, p. 19). É o modelo que Paulo Freire define como educação bancária, em 

que o professor deposita conhecimentos na cabeça vazia do educando, sem levar em 

consideração seus próprios conteúdos. Neste caso, o educador é sempre o que sabe, educa, 

fala, impõe as normas, escolhe o conteúdo das aulas e é o sujeito do processo. O educando, 

em contraposição, é sempre o que não sabe, o que é educado, escuta, obedece às regras, 

recebe os conteúdos em forma de depósito e é objeto do processo. Neste modelo, os 

instrumentos principais do processo educativo são o professor e o texto, sendo que há 

muito pouco diálogo e participação e os conteúdos mais valorizados são baseados em 

dados que devem ser apreendidos e reproduzidos e não em conceitos que devem ser 

compreendidos e refletidos. Espera-se como resultado que o aluno apreenda os conteúdos, 

os memorizando e repetindo. 

 Para a comunicação: Segundo Kaplun, da mesma forma que há uma educação 

bancária, há uma comunicação bancária. De acordo com o autor, é a comunicação baseada 

no esquema emissor-mensagem-receptor, modelo tradicional da comunicação em que o 

emissor envia a mensagem de forma unidirecional e vertical e o receptor a incorpora sem 

participação. Neste processo, o comunicador é o que emite a mensagem, fala, escolhe o 

conteúdo das mensagens e é sempre quem sabe; já, o receptor é quem recebe a mensagem, 

escuta, recebe o conteúdo como informação e é quem não sabe. 

 

2.2.1.3 Ênfase nos efeitos 

 Para a educação: o objetivo é que o educando faça. “Corresponde a la llamada 

‘ingeniería del comportamiento’ y consiste esencialmente em ‘moldear’ la conducta de las 

personas com objetivos previsamente establecidos” (Kaplun, 1987, p. 19). Este modelo 

também chamado de behaviorista ou comportamental surgiu como uma reação ao modelo 

tradicional de educação, livresco e visto como ultrapassado. O novo modelo se propunha 

mais moderno e adequado à realidade de época (1940), durante II Guerra Mundial, como 

um método de rápida apreensão dos conteúdos educativos pelos soldados. A idéia principal 
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é baseada na apreensão rápida dos conteúdos por meio de técnicas que motivem o aluno a 

agir. 

 Este modelo chegou ao Brasil na década de 60 como “uma respuesta de la Alianza 

para el progreso al problema del ‘subdesarrollo’” (Ibid, p. 31) e tinha como principal 

objetivo persuadir os camponeses a substituir seus métodos tradicionais pelas novas 

técnicas agrícolas. É um método que tem como principais objetivos o convencimento, a 

persuasão e o condicionamento, por meio de técnicas de motivação da psicologia 

behaviorista: esta se baseia em mecanismos de estímulos e recompensas como 

impulsionadores do processo educativo. De acordo com este modelo, educar não é 

raciocinar, mas gerar hábitos.  

Apesar da diferença de método entre este modelo e o que dá ênfase nos conteúdos, 

este se assemelha à educação tradicional no que diz respeito aos resultados e ao processo: 

em ambos os modelos, os conteúdos e os objetivos do processo já estão programados de 

antemão e o resultado é mais importante que o processo.  

 Para a comunicação: pode ser chamada de comunicação persuasiva e se encaixa no 

modelo de comunicação mais difundido e consagrado: o emissor emite uma mensagem ao 

receptor e este dá uma resposta. Continua havendo um emissor que é protagonista do 

processo e o receptor continua reduzido a um papel secundário. Aparentemente, é um 

processo mais participativo, pois há uma resposta do receptor, no entanto, o grande 

objetivo desta comunicação é conseguir efeitos/ respostas por parte do receptor. 

“Comunicar es imponer conductas, lograr acatamiento. Em tal contexto, la 

retroalimentación es tan solo la comprobación o confirmación del efecto previsto (es decir, 

la ‘reacción del suejto’ ante la ‘propuesta’ o ‘intento de comunicación’)” (Ibid, p. 41).  O 

retorno, feedback ou retroalimentação do receptor, como Kaplun denomina, é “la obtencion 

de la respuesta buscada y querida por el comunicador” (Ibid, p. 42). São exemplos deste 

tipo de comunicação a publicidade comercial, em que o retorno consiste no aumento de 

vendas impulsionado pela campanha publicitária, ou mesmo os programas que exploram 

temas de grande repercussão – independente da utilidade pública ou interesse social - que 

visam como resultado o aumento da audiência e conseqüente aumento da venda de 

anúncios publicitários. 
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2.2.2 Modelo endógeno  

2.2.2 1 Ênfase no processo 

 Para a educação: o objetivo é que o sujeito pense27. “Destaca la importancia del 

proceso de transformación de la persona y las comunidades. No se preocupa tanto de los 

contenidos a ser comunicados ni de los efectos en termino de comportamiento, cuanto de la 

interacción dialéctica entre las personas y realidad; del desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y de su conciencia social” (Ibid, p. 19). É o modelo teorizado e praticado por 

Paulo Freire, o qual denominou de educação libertadora ou transformadora. A ênfase está 

no processo educativo e tem como objetivo formar as pessoas para que possam transformar 

sua realidade. Os postulados freireanos da nova educação são: “Não mais um educador do 

educando, não mais um educando do educador, mas sim um educador-educando com um 

educando-educador”; “Ninguém educa a ninguém, ninguém se educa sozinho, mas os 

homens se educam entre si mediados pelo mundo”.  

 Neste modelo, a educação é vista como um processo permanente, “en que el sujeto 

va descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento” (Ibid, p. 51). 

É uma educação problematizadora, que busca ajudar o educando a compreender sua 

realidade. O importante é que o sujeito aprenda a aprender, desenvolvendo uma 

consciência crítica. 

 Para a comunicação: O equivalente na comunicação para este tipo de educação 

seria a comunicação popular, que enfatiza não apenas o produto ou o resultado, mas o 

processo comunicativo. Parte-se do pressuposto que todos os atores sociais podem produzir 

meios de comunicação e que o processo de produção de comunicação é reflexivo e 

transformador. Segundo o autor, “los sectores populares no quieren seguir siendo meros 

oyentes; quieren hablar ellos también y ser escuchados. Pasar a ser inter- locutores. Junto a 

la ‘comunica-ción’ de los grandes medios, concentrada em manos de unos pocos grupos de 

poder, comienza a abrirse paso una comunicación de base; una comunicación popular, 

comunitaria, democratica” (Ibid, p. 67). 

 Na área da educação, Célestin Freinet e Paulo Freire, ambos pedagogos, são 

reconhecidos como fundadores de visões criativas da inter-relação 

Comunicação/Educação. Célestin Freinet defende o uso da comunicação, especialmente o 

jornal, como forma de expressão de crianças e adolescentes. Paulo Freire ressalta para a 

importância de uma relação dialógica nos processos comunicacionais. De acordo com ele, 

                                                 
27 Para Paulo Freire, um dos objetivos centrais da educação é que o “educando aprenda a aprender”.  



 

 

41

a “educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas 

um encontro de sujeitos interlocutores, que buscam a significação dos significados” 

(FREIRE: 1987. p. 67). 

 SOARES (1999) enxerga a Educomunicação como um novo campo de intervenção 

social. Em seu artigo Comunicação e Educação: a emergência de um novo campo e o 

perfil de seus profissionais desenvolve uma análise de pesquisa realizada entre 1997 e 

1998 por um grupo de pesquisadores da USP e da UNIFACS. Nesta pesquisa, foram 

colhidos dados junto a uma amostragem significativa de especialistas e profissionais 

dedicados à comunicação educativa e à educação para os meios de comunicação de toda a 

América Latina. Ao final da pesquisa, foram apresentadas as seguintes conclusões: “1) A 

inter-relação entre comunicação social e a educação ganhou densidade própria e se afigura 

como um campo de intervenção social específico; 2) Está em emergência a figura de novo 

profissional: o educomunicador”.  

No entanto, nesta mesma pesquisa, constatou-se que, apesar de existirem muitos 

educadores e comunicadores preocupados em relação ao tema, existem pontos de vista 

distintos, que colocam a comunicação como instrumento ou como objeto. Devido a isso, 

SOARES, definiu como possíveis materializações do campo da Educomunicação quatro 

áreas concretas e diferentes de intervenção social: 1) a área da “educação para a 

comunicação”, constituída pelas reflexões em torno da relação entre os pólos vivos do 

processo de comunicação, assim como - no campo pedagógico - pelos programas de 

formação de receptores autônomos e críticos frente aos meios (Educação para a 

Comunicação, “Media Education” ou “Media Literacy”); 2) a área de “mediação 

tecnológica na educação”, compreendendo os procedimentos e as reflexões em torno da 

presença e dos múltiplos usos da tecnologia da informação na educação; 3) a área da 

“reflexão epistemológica”, sobre a inter-relação Comunicação/ Educação como fenômeno 

cultural emergente; 4) a área da “gestão comunicativa”, designando toda ação voltada para 

o planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de intervenção 

social no espaço da inter-relação Comunicação/Cultura/Educação, criando ecossistemas 

educativos. 

Nesta pesquisa, a ênfase estará na área definida por SOARES (1999) como 

"mediação tecnológica na educação” e a área da “gestão comunicativa”, por meio da 

utilização das novas tecnologias da informação e comunicação na escola pública, em 

especial as escolas estaduais no estado de São Paulo. Para isso, foi feito um levantamento 
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teórico dos conceitos que caracterizam a Sociedade da Informação (ciberespaço e 

cibercultura), a inclusão digital e um panorama da incorporação das novas tecnologias 

pelas escolas estaduais de São Paulo.  

 

2.3 As Novas Tecnologias e a Cibersociedade  

 

As transformações sociais e econômicas ao longo da história da humanidade foram 

acompanhadas de inovações tecnológicas. Desde a invenção da roda, passando pelos meios 

de transporte, revoluções industriais e mudanças nos meios de comunicação, pode-se 

afirmar que a concepção de tempo e de espaço foi se alterando conjuntamente com as 

revoluções tecnológicas.  

O advento de novos meios e suportes de comunicação ao longo da história 

causaram profundas alterações na noção espaço-temporal dos indivíduos (THOMPSON, 

1998). Com a criação da imprensa por Gutenberg (século XV) e posterior massificação dos 

impressos (século XIX), a aquisição de conhecimentos por meio da leitura saiu do 

monopólio da Igreja e da Aristocracia e as informações antes transmitidas basicamente 

pela tradição da cultura oral passaram a ser acessíveis a diversas classes sociais 

minimamente alfabetizadas28.  

Durante o século XIX, o surgimento do telégrafo e do telefone tornou possível a 

comunicação escrita e oral à distância e em tempo real, o que antes demorava dias, 

semanas e até meses por meio de cartas, passa a ocorrer no mesmo instante e de forma 

dialógica. No fim deste mesmo século, o surgimento da fotografia e, posteriormente, do 

cinema, transportam as imagem da vida real para as telas, causando um misto de espanto e 

fascinação no espectador.29 O século XX pode ser caracterizado como o ano das inovações 

nas comunicações: surge o rádio, popularizando de vez a transmissão de notícias a todas as 

classes sociais30, e a televisão, levando uma imagem da realidade com a mais perfeita 

                                                 
28 Como aconteceu com o personagem real Menochio, que teve sua história relatada em O queijo e os 
vermes, no qual o autor Carlo Ginsburg descreve a trajetória do moleiro Menochio perseguido pela 
Inquisição por possuir idéias consideradas heresias. Estes pensamentos eram frutos de leituras que 
Menochio fazia de livros proibidos e clandestinos, mas que, graças ao advento da imprensa, foram 
popularizados. 
29 Cabe aqui relembrar a primeira exibição da filmagem dos irmãos Lumière, em Paris, que retratava um 
trem em movimento na direção da câmera. Nesta exibição, as pessoas ficaram assustadas com a imagem, 
como se o trem fosse passar por cima delas.  
30 Apesar do compartilhamento de informações divulgadas em jornais impressos entre diferentes classes 
(como quando acontecia nas tabernas com o advento da imprensa), o alto número de analfabetos se 
constituía enquanto um impedimento de acesso aos impressos. Esse é um dos fatores que transformou o 
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verossimilhança, que passam a ser transmitidas ao telespectador, o qual nem precisa se 

levantar do sofá para ver o que se passa do outro lado do planeta: a tela da TV vira uma 

janela para o mundo. Posteriormente, as inovações tecnológicas e o desenvolvimento de 

satélites possibilitaram o acompanhamento de acontecimentos do mundo inteiro através da 

televisão, muitas vezes ao vivo.   

Em 1989, véspera do boom das novas tecnologias de informação e comunicação, 

cai o muro de Berlim, símbolo de ruptura entre períodos demarcados: o fim da divisão do 

mundo em blocos socialista e capitalista, o fim da guerra fria e o início de uma era 

caracterizada pelo capitalismo unificado mundialmente31. O processo de reestruturação 

capitalista, iniciado nos anos 80, resultado de mudanças no sistema econômico e 

tecnológico, pode ser definido como capitalismo informacional, um novo estágio do 

sistema capitalista caracterizado pela reestruturação organizacional e econômica 

(CASTELLS, 1999). O início da década de 90 batiza oficialmente o neoliberalismo no 

Brasil, abrindo de vez o país ao mercado internacional, às multinacionais, à divisão 

internacional do trabalho, à globalização político-econômica e sociocultural, dentro de um 

contexto global de profundas transformações na sociedade, como descreve CASTELLS: 

A revolução da tecnologia da informação é, no mínimo, um evento histórico da 
mesma importância da Revolução Industrial do século XVIII, induzindo um 
padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e cultura. 
(...) As revoluções tecnológicas são caracterizadas por sua penetrabilidade, ou 
seja, por sua penetração em todos os domínios da atividade humana, não como 
fonte exógena de impacto, mas como o tecido que essa atividade é exercida. Por 
outro lado, diferentemente de qualquer revolução, o cerne da transformação que 
estamos vivendo na revolução atual refere-se às tecnologias da informação, 
processamento e comunicação. A tecnologia da informação é para esta revolução 
o que as novas fontes de energia foram para as revoluções industriais sucessivas, 
do motor a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo à energia 

                                                                                                                                                    
rádio no meio de comunicação oficial de todas as classes sociais, seguido, posteriormente, pela televisão. 
Segundo Censo 2000 do IBGE, o número de televisores é maior que o de geladeiras nos domicílios 
brasileiros.  
31 De acordo com MARTÍN-BARBERO (2006, p. 255), “desde finais dos anos 1980, o cenário da 
comunicação na América Latina é protagonizado pela ‘novas tecnologias’. Vistas a partir dos países que 
desenvolvem e produzem essas novas tecnologias de comunicação via satélite, televisão a cabo, 
videotexto, teletexto etc., elas representam a nova etapa de um processo contínuo da aceleração da 
modernidade que agora estaria dando um salto qualitativo – desde a Revolução Industrial até a Revolução 
Eletrônica – do qual nenhum país pode estar ausente sob pena de morte econômica e cultural. Na América 
Latina, a irrupção dessas tecnologias delineia, entretanto, uma multiplicidade de questões, desta vez não 
dissolvidas pelo velho dilema: dizer sim ou não às tecnologias é dizer sim ou não ao desenvolvimento, 
porque a questões deslocam o problema das tecnologias em si mesmas para o modelo de produção que 
implicam, seus modos de acesso, aquisição e emprego; deslocamento de sua incidência em abstrato sobre 
os processos de imposição, deformação e dependência que trazem consigo ou, numa palavra, de 
dominação, mas também de resistência, refuncionalização e redefinição. O surgimento de tais tecnologias 
na América Latina se inscreve, em todo caso, num velho processo de esquizofrenia entre modernização e 
possibilidades reais de aproximação social e cultural daquilo que nos moderniza. Informatização ou morte! 
– é o lema de um capital em crise, precisando com urgência vital expandir o consumo da informática.  
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nuclear, visto que a geração e distribuição de energia foi o elemento principal na 
base da sociedade industrial (CASTELLS, 1999, p. 50). 

 

A mudança do capitalismo em função da aceleração tecnocientífica e econômica 

(SANTOS, 2003, p.140), o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e 

comunicação, a Internet e o início da World Wide Web (WWW)32, em 1993 - maior rede 

informática de comunicação – impulsionam novas formas de relação social: passa-se da 

fase dos computadores pessoais (PC), para a dos computadores conectados (CC) (LEMOS, 

2004: 102). A partir de então, termos como desterritorialização, intemporalidade, 

simultanedade e virtualidade33 passam a ser utilizados, para caracterizar o que alguns 

autores chamam de era da informação, pós-modernidade, sociedade pós- industrial, 

revolução eletrônica, globalização (SANTOS, 2003, p. 140): anulam-se as fronteiras 

espaço-temporais e as informações passam a ser trocadas em questão de segundos de um 

canto a outro do mundo.                                                                                                                      

Na Era da Informação, tempo e espaço são flexíveis, formando cidades 

informacionais, num processo caracterizado pelo predomínio estrutural do espaço de 

fluxos34: fluxos de capital, fluxos de informação, fluxos de tecnologia, fluxos de interação 

horizontal, fluxos de imagens, sons e símbolos, fluxos que dominam nossa vida 

econômica, política e simbólica (CASTELLS, 2000, p. 437). “O conceito Era da 

                                                 
32 A Internet tem origem na física e nas políticas de defesa dos Estados Unidos durante o período da Guerra 
Fria. Segundo Briggs & Burke (2006, p. 300-301), “ela foi inicialmente estabelecida em 1968-69, com o 
indispensável apoio financeiro do governo norte-americano por meio da Arpa, Administração dos Projetos 
der Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, fundado em 1957 como parte da 
resposta do governo ao Sputnik. No início, tratava-se de uma rede limitada (Arpanet), compartilhando 
informações entre universidades ‘hi-tec’ (outra palavra nova) e outros institutos de pesquisa – em 1975 
havia dois mil usuários. Graças ao tipo de informação que estava sendo compartilhada, um elemento 
essencial de sua razão de ser era que a rede pudesse sobreviver à retirada de qualquer computador ligada a 
ela  e, na realidade, até á destruição nuclear de toda a ‘infra-estrutura’ de comunicações  (...). Essa era a 
visão do Pentágono. A visão das universidades era que Net oferecia ‘acesso livre’ aos usuários professores 
e pesquisadores, e que eram eles comunicadores.” Segundo Castells (1999, p.368, a ARPANET é 
predecessora da Internet e “foi criada como estratégia militar para possibilitar a sobrevivência das redes de 
comunicação em caso de ataque nuclear.” 
33 Segundo Castells  (1999, p. 486), “a cultura da virtualidade real associada a um sistema multimídia 
eletronicamente integrado contribui para a transformação do tempo em nossa sociedade de duas formas 
diferentes: simultaneidade e intemporalidade.” 
34 De acordo com Castells, “o espaço de fluxos é a organização material das práticas sociais de tempo 
compartilhado que funcionam por meio de fluxos” (1999, p. 436). “Por fluxos, entendo as seqüências 
intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente 
desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômica, política e simbólica da sociedade” 
(CASTELLS, 1999: 437). Para o autor, existem três camadas de suporte materiais do espaço de fluxos: 1) 
conceito de impulsos eletrônicos (microeletrônica, telecomunicações, processamento computacional etc.); 
2) nós (centros de importantes funções estratégicas) e centros de comunicação; 3) organização espacial das 
elites gerenciais dominantes (e não das classes) que exercem as funções direcionais em torno das quais esse 
espaço é articulado. 



 

 

45

Informação passou a designar não apenas o conjunto dos instrumentos técnicos disponíveis 

ou a capacidade de produzir, armazenar e distribuir dados, mas o próprio uso político 

resultante de tal processo” (SOARES, 1997, p. 11). Nesta nova Era, “desenvolvem-se 

tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas que agilizam, intensificam e 

generalizam as articulações, as integrações, as tensões, os antagonismos, as fragmentações 

e as mudanças socioculturais e político-econômicas, pelos quatro cantos do mundo” 

(IANNI, 2000, p. 160). 

O mundo passa a se interconectar por meio das novas tecnologias imerso nas 

contradições próprias ao sistema: apesar das possibilidades de comunicação oferecidas pela 

rede mundial de Internet, o poder continua concentrado nas mãos de poucos, daqueles que 

detêm os meios de produção, o capital, as riquezas e, conseqüentemente , as novas 

tecnologias e o controle das informações em nível internacional estão nas mãos dos que 

detêm o controle político e militar do mundo35. Segundo Graham,  

(...) em la actualidad existen pruebas para pensar que la riqueza relativa se 
expresa em Internet de forma similar que em cualquier outro médio, la calidad de 
las páginas web de los anunciantes comerciales es mucho mayor que la de 
mayoria de los indivíduos y grupos pequeños. Esto es probable que siga siendo 
así e, como diferencia em calidad significa diferencia em impacto, las evidentes 
desigualdades que existían em las formas anteriores de expressión política –  
televisión, carteles, anuncios de periódico, etc. – es probable que se repitan em 
Internet (GRAHAM, 1999, p. 87).  

 

Paralelo às inovações tecnológicas ao longo da história, persistem as desigualdades 

sociais, econômicas e políticas36. A Sociedade da Informação habita um espaço “que se 

sustenta no ar, desenraizado, volante, virtual e sideral, em toda uma vasta, complexa e 

                                                 
35 As centrais de informação estão concentradas em alguns pontos políticos e econômicos do mundo, sendo 
que a grande central da rede de Internet se localiza nos EUA. A criação dos softwares ainda é 
monopolizada pelas grandes multinacionais (Microsoft e Macintosh) e existem diversos movimentos de 
Software Livre que lutam pela implementação de softwares sem custo financeiro ao usuário. Segundo 
Venício Lima , em artigo baseado em pesquisa de Eric Klinenberg, Fighting for Air: The Battle to Control 
America’s Media, “pesquisas recentes mostram que entre os 20 sites mais visitados, 17 eram vinculados 
aos grupos tradicionais de informação. Ademais, os "novos gigantes" – Yahoo!, AOL e IBS – dependem 
quase exclusivamente das informações produzidas pela grande mídia tradicional. Cerca de 60% de 1.903 
artigos publicados por 9 dos principais sites eram despachos das grandes agências de notícias colocados 
online”. Disponível em http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=416IPB001. Acesso 
em: 20 de novembro de 2007.  
36 Segundo dados da ONU (Apud BAUMAN, 1999, p. 27), “a riqueza dos 358 maiores bilionários globais 
equivale à renda somada dos 2,3 bilhões mais pobres (45% da população mundial). Em 1991, 85% da 
população mundial recebiam apenas 15% da renda global. Segundo John Kavanagh (Apud BAUMAN, 
1999: 27), “a globalização deu mais oportunidades aos extremamente ricos de ganhar dinheiro mais rápido. 
Esses indivíduos utilizam a mais recente tecnologia para movimentar largas somas de dinheiro mundo 
afora com extrema rapidez e espetacular com eficiência cada vez maior. Infelizmente, a tecnologia não 
causa impacto nas vidas dos pobres do mundo. De fato, a globalização é um paradoxo: é muito benéfica 
para muito poucos, mas deixa de fora ou marginaliza dois terços da população mundial” . 
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eficaz rede sistêmica, por meio da qual se articulam mercados e mercadorias, capitais e 

tecnologias, força de trabalho e mais-valia” (IANNI, 2000: 160), na qual se mantêm as 

disparidades entre as classes sociais, historicamente construídas e estabelecidas. Segundo 

CITELLI (1999, p. 13), 

O discurso filosófico-político, em sua vertente crítica, igualmente se encarregou 
de construir sistemas explicativos que apontam os extremos de uma sociedade 
cujas conquistas técnicas e tecnológicas foram dirigidas para o reino pouco 
sagrado da acumulação do valor e da asséptica racionalização produtiva. As 
decorrências imediatas de tal procedimento são encontradas nas massas em 
êxodo permanente à busca de emprego, na síndrome do medo que corrói corpo e 
espírito, na insegurança gerada pelas formas reprodutivas a fazerem solo de 
orquestra para o grande concerto do lucro e da posse regido pela ‘minoria 
próspera.’” 
 

Segundo a lei geral teorizada por Karl Marx e Friedrich Engels, aplicável a 

qualquer tipo de sociedade, as transformações tecnológicas e as mudanças dos meios de 

produção impulsionam mudanças ao longo da história, conectando estrutura econômica, 

social e política à estrutura produtiva37.  

A idéia da necessidade da permanente alteração nos instrumentos de produção – 
em seus conseqüentes movimentos que atingem a cadeia de relações sociais, 
visto aí residir um dos principais elementos vitalizadores do capital – não é nova. 
Há 150 anos Marx e Engels, em O manifesto comunista, mostraram qual a lógica 
dominante e impulsionadora da globalização capitalista na sua constante 
necessidade de promover o desenvolvimento técnico visando à otimização dos 
processos produtivos.  Na retórica militante de O manifesto e sob as 
circunstâncias em que o capital era operado nos meados do século XIX, os 
criadores do socialismo científico escreveram: ‘A burguesia não pode existir sem 
revolucionar incessantemente os instrumentos de produção e, com isso, todas as 
relações sociais .’” (CITELLI, 1999, p. 139). 

 

A nova revolução tecnológica se transforma na grande impulsionadora de 

mudanças político-econômicas e socioculturais da sociedade contemporânea, em que a 

máquina informatizada passa a ser a grande mediadora das relações humanas em diferentes 

âmbitos de nossas vidas: do caixa eletrônico no banco e no supermercado ao computador 

como principal instrumento de trabalho em diferentes áreas profissionais, da automação e 

robotização das grandes indústrias aos mercados financeiros internacionais. No entanto, 

                                                 
37 Em Para a crítica da economia política, escrito em 1857, Karl Marx escreve: “O resultado geral a que 
cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado em poucas 
palavras: na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e 
independentes de sua vontade, relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção forma a 
estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, 
e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material 
condiciona em geral o processo em geral de vida social, político e espiritual (MARX, 1875: 30). 
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As promessas de que o desenvolvimento tecnocientífico iria permitir a inclusão 
progressiva de todos numa sociedade moderna esfumaram-se e só se mantêm no 
ar graças ao assédio permanente que as mídias e a publicidade fazem à mente 
dos espectadores (SANTOS, 2003, p. 126).  
 

Os efeitos da introdução destas novas tecnologias são sentidos em todas as classes 

sociais, independente do acesso direto das pessoas ao aparato tecnológico: o desemprego 

estrutural ocasionado pelo novo modo de produção e a dinamização das transações 

comerciais, por meio da informatização de empresas e bancos, são marcos antagônicos 

desta nova era. Em meio às contradições próprias do sistema, surge um novo campo, a 

cibersociedade, dotada de um ciberespaço e de uma cibercultura, alterando as noções 

espaço-corporais e introduzindo novas formas de relacionamento entre as pessoas. 

 

2.4 A Cibercultura e o Ciberespaço: Compondo uma Rede Virtual 

 

Em co-existência com o mundo das relações presenciais dos excluídos digitais – 

estes que não participam in loco da cibersociedade, mas que são influenciados diretamente 

por suas implicações - surgem as relações virtuais, compondo redes de comunicação em 

um novo território - o ciberespaço - e construindo novas teias de relações sociais que vão 

caracterizar a cibercultura. De acordo com Lévy (1999, p. 17): 

O ciberespaço (que também chamarei de ‘rede’) é o novo meio de comunicação 
que surge da interconexão mundial de computadores. O termo especifica não 
apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo 
oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 
navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, 
especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
com o crescimento do ciberespaço. 
 

No ciberespaço as possibilidades de comunicação independem do espaço 

geográfico e do tempo: a comunicação pode se efetivar entre diferentes países, em tempo 

síncrono (ao mesmo tempo) ou assíncrono, por meio de diferentes linguagens (escrita, 

imagens e sons), com a possibilidade de armazenar as informações virtualmente para 

consultá- las quando necessário, de qualquer lugar que possua computador conectado à 

Internet. Isto só é possível, pois “a informática reúne técnicas que permitem digitalizar a 

informação (entrada), armazená-la (memória), tratá- la automaticamente, transportá- la e 

colocá- la à disposição de um usuário final, humano ou mecânico (saída)” (LÉVY, 1999, p. 

37), que pode consultar a informação no momento em que esta é produzida ou quando 
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desejar, num espaço desmaterializado (LEMOS, 2003: 14)38. Segundo Castells (1999, p. 

398). 

O novo sistema de comunicação transforma radicalmente o espaço e o tempo, as 
dimensões fundamentais da vida humana. Localidades ficam despojadas de seu 
sentido cultural, histórico e geográfico e reintegram-se em redes funcionais ou 
em colagens de imagens, ocasionando um espaço de fluxos que substitui o 
espaço de lugares. O tempo é apagado no novo sistema de comunicação já que 
passado, presente e futuro podem ser programados para interagir entre si na 
mesma mensagem. O espaço de fluxos e o tempo intemporal são as bases 
principais de uma nova cultura, que transcende e inclui a diversidade dos 
sistemas de representação historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade 
real, onde o faz-de-conta vai se tornando realidade.  

 

As formas de comunicação propiciadas pelas novas tecnologias estão alterando 

profundamente os diversos âmbitos das relações sociais, da vida pessoal à profissional. No 

âmbito pessoal, muitas pessoas não saem mais de casa para fazer compras, a comunicação 

que antes era presencial passa a ser virtual, englobando desde o diálogo via e-mail, chats e 

fóruns até o sexo virtual. Na esfera profissional, muitas organizações não possuem mais 

funcionários que trabalham no espaço físico da empresa, ficam em casa e mantêm contato 

virtualmente, fazem reuniões via teleconferência ou skype39, “o que nos conduz 

diretamente à virtualização das organizações que, com a ajuda das ferramentas da 

cibercultura, tornam-se cada vez menos dependentes de lugares determinados, de horários 

de trabalhos fixos e de planejamento a longo prazo” (LÉVY, 1999, p. 49). 

No ciberespaço, a tecnologia se transforma na mediadora das interações e há uma 

reorganização do social, da cultura e dos valores contemporâneos em função da construção 

de uma nova rede de trocas simbólicas. As informações transitam praticamente de forma 

instantânea pelo mundo, re-configurando os sentidos sociais e a esfera da luta política. O 

imediatismo torna-se cada vez mais presente, a sensação eterna de que “é para ontem” 

passa a ser uma constante, assim como a produção e o consumo permanente de materiais e 

símbolos. A diversidade, quantidade e velocidade de informações diárias, características da 

modernidade, são herdadas pela pós-modernidade, “em que as coisas fragmentam-se sob 

efeito do transitório, do excessivo e da instabilidade que marcam o psiquismo humano com 

                                                 
38 André Lemos utiliza o conceito de desmaterialização do espaço de lugar. Segundo o autor, “vivemos 
uma nova conjuntura espaço-temporal marcada pelas tecnologias digitais -telemáticas onde o tempo real 
parece aniquilar, no sentido inverso à modernidade, o espaço de lugar, criando espaços de fluxos, redes 
planetárias pulsando no tempo real, em caminho para a desmaterialização do espaço de lugar. Assim, na 
Cibercultura podemos estar aqui e agir à distância. A forma técnica da Cibercultura permite a ampliação 
das formas de ação e comunicação sobre o mundo” (LEMOS, 2003, p. 14). 
39 Skype é um software que permite comunicação grátis pela internet através de conexões sobre VoIP (Voz 
Sobre IP). Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Skype. Acesso em: 22 de novembro de 2007.  
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a tensão nervosa, a velocidade, o superficialismo, a efemeridade, a hiperestesia, tudo isso 

convergindo para a experiência imediata e solitária do homem moderno” (SANTAELLA, 

2004, p.29).  

Na sociedade da informação, muitas das atividades são concretizadas através de um 

único clique capaz de enviar informações a várias partes do mundo. Essa característica 

torna a Internet um instrumento de intervenção política, possibilitando que múltiplos atores 

sociais participem de um meio que ainda não possui a produção e distribuição de suas 

informações totalmente controladas como ocorre nos outros meios de comunicação de 

massa: televisão, rádio e jornal impresso. Como enfatiza Graham,  

Para apreciar esto, comparemo s Internet com la radio y la televisión. Incluso en 
estos días de infinitos canales de radio y de televisión y de costes enormemente 
reducidos de retransmisión básica, lãs posibilidades que tienen los indivíduos y 
los grupos pequeños de hacerce com los recursos y la pericia necesarios para 
ponerse a si mismos o poner sus opiniones em antena son todavia muy limitadas, 
tanto que, de echo, es uma imposibilidaded práctica para la mayoría. Por el 
contrario, los indivíduos y los grupos com tiempo, recursos e habilidades 
limitadas pueden aprovecharse de la tecnologia de Internet, literalmente, 
presentarse a si mismos ante el mundo y lanzar sus mensajes (GRAHAM, 1999,  
p. 78). 

 

Apesar de os grandes meios transmissores de informação serem denominados 

meios de comunicação de massa (MCM), são poucos os que propiciam um ato 

comunicativo real ou uma interação. Em geral, o que estes meios disponibilizam aos 

receptores é informação, transmitida de forma unidirecional e não dialógica. Assim, como 

enfatiza Kaplun (1987), ao invés de meios de comunicação, estes deveriam ser chamados 

de meios de informação, pois transmitem massivamente informações aos leitores, ouvintes 

ou espectadores que, na maioria das vezes, não têm condições técnicas, políticas e 

econômicas de responder a estas mensagens. Segundo Mario Kaplun, a teoria da 

comunicação foi construída a partir do estudo dos meios massivos de informação, que 

acabaram sendo definidos como meios de comunicação de massa. 

La forma de operar de estor médios se convertió em modelo referencial, em 
paradigma de comunicación. Para estudiarlos, se construyó toda toda una ‘teoria 
de la comunicación’ que se centraba exclusivamente em la transmissión de 
señales y menjajes. Lo que ellos hacían – transmitir - -: eso era la comunicación. 
Así, em lugar de partir de lãs relaciones humanas, fueron la técnica, la ingeniería, 
la electrócnica – y lãs poderosas empresas propietarias de los médios – los que 
impusieron la forma de concebir la comunicación  (KAPLUN, 1987, p. 65).    
 

De acordo com Kaplun (1987), um dos fundamentos da comunicação é a 

participação, a interação, o diálogo entre sujeitos que trocam informações e sensações. 
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Para que a rede funcione, é necessário que os internautas e/ou cibernautas façam da 

conexão uma interação entre os diferentes nós de computadores, se transformando no que 

Pierre Lévy chama de espectadores- interagentes ou o que Jean Cloutier (apud Kaplun, 

1987, p. 69) define de EMIREC 40: emissor-receptor.  

La verdadera comunicación – dicen – no está dada por um emisor que habla y 
um recpetor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que 
intercambian y comparten experiências, conocimientos, sentimientos (aunque sea 
a distancia a través de médios artificiales). Es a través de esse proceso de 
intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre si y pasan de la 
existência individual aislada a la existência social comunitária (KAPLUN, 1987, 
p. 68). 

 

A maior liberdade de publicação - nos ambientes virtuais que possibilitam essa 

participação - propicia o aumento de fontes de contra- informação na sociedade e amplia a 

interação e mistura de papéis entre produtores e receptores – categorias mistas na rede: 

quem produz informações também recebe e vice-versa. O internauta participativo, assim, 

se constitui enquanto um EMIREC.  

Vai se formando, assim, uma grande rede de comunicação global, em que 

computadores de várias partes do mundo se tornam telas vivas por meio da interação de 

internautas em conexão. As repercussões das redes informacionais e digitais já podem ser 

sentidas em movimentos sociais de contraposição às informações hegemônicas dos meios 

de comunicação, na publicação massiva de textos e audiovisuais de amadores e 

profissionais sem destaque na grande mídia, na criação de comunidades internacionais que 

se encontram para discutir temas de interesse comum, enfim, no compartilhamento de 

informações como nunca antes se tinha visto.  

As inúmeras conexões virtuais e as diferentes relações construídas no ambiente do 

ciberespaço passam a ser encaixadas dentro do conceito de rede, a qual é formada pelos 

computadores do mundo inteiro que se interligam – como nós – por meio de conexões 

pessoais, profissionais e institucionais. Segundo Lucia Santaella (2004, p. 39), “a rede se 

compõe de um número de dezenas de milhares de sub-redes, elas mesmas conectadas a 

redes chamadas de ‘espinhas dorsais’ ou ‘redes federativas’. Dentre as sub-redes, a mais 

empregada é a WWW (World Wide Web)”.  

Na rede, o saber irradia-se para todas as direções, sem uma linearidade heterogêneo 

e pulverizado, o domínio do saber se descentraliza, se formata de outro modo: um conceito 

                                                 
40 Termo criado por Jean Cloutier e citado por Mario Kaplun em El comunicador Popular como “la 
oportunidad de ser alternadamente emissores e receptores” (CLOUTIER, apud KAPLUN, 1987: 69). 
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que privilegiaria esta forma de configuração do saber e seu domínio na rede é a construída 

por Gilles Deleuze e Felix Guatari (1995, p. 22): o rizoma, “qualquer ponto de rizoma pode 

ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo”. De acordo com os autores, o rizoma possui as 

seguintes características: 

 - Princípios de conexão e de heterogeneidade: “qualquer ponto de um rizoma pode 

ser conectado a qualquer outro e deve sê- lo. (...) Num rizoma (...) cada traço não remete 

necessariamente a um traço lingüístico: cadeias semióticas de toda natureza são aí 

conectadas a modos de codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, 

econômicas, etc., colocando em jogo não somente regimes de signos diferentes, mas 

também estatutos de estados das coisas” (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 15). Assim, 

a multiplicidade de signos torna o rizoma um aglutinador de cadeias das mais diversas, não 

havendo uma única linguagem universal, mas várias descentralizadas. 

 - Princípio da multiplicidade: “é somente quando o múltiplo é efetivamente tratado 

como substantivo, multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o uno como 

sujeito ou como objeto, como realidade natural ou espiritual, como imagem e mundo. (...) 

Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas somente determinações, 

grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mude de natureza (as leis de 

combinação crescem então com a multiplicidade)” (Ibid, p. 16). Desta forma, a rede cresce 

de acordo com a diversidade de conexões que vão sendo feitas, sem uma regra definida, 

sem um roteiro programado. “As multiplicidades se definem pelo fora: pela linha abstrata, 

linha de fuga ou desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se 

conectarem às outras” (Ibid, 17). Assim, o aumento das conexões amplia as dimensões e o 

conjunto de correlações entre os elementos da rede. 

 - Princípio de ruptura a-significante: “um rizoma pode ser rompido, quebrado em 

um lugar qualquer, e também retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo 

outras linhas. (...) Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele 

é estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc.; mas compreende 

também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar. Há ruptura no rizoma 

cada vez que linhas segmentares explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz 

parte do rizoma.” (Ibid, 18). Da mesma forma que a linha de fuga quebra o rizoma, faz 

parte dele, o que resulta na ampliação da rede e não simplesmente na quebra: as rupturas 

atuam como novas conexões.  
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 Para desenvolver os conceitos de desterritorialização e reterritorialização, os 

autores trabalham com a metáfora da polinização. De acordo com eles, quando uma vespa 

pousa numa orquídea, ela se desterritorializa – já que compõe uma outra imagem que não a 

sua original e forma um outro ambiente, e ao pegar o pólen da flor e distribuí- lo pelo 

espaço – polinizando - ela reterritorialiaza a orquídea, já que espalha elementos da flor 

pelo ambiente. Assim, “a vespa e a orquídea fazem rizoma em sua heterogeneidade” (Ibid, 

18). Portanto, a semeadura virtual é uma forma de aumentar a dimensão do jardim do 

ciberespaço, criando novas linhas de fuga, de escape e o rizoma se transforma num 

cruzamento de caminhos inesperados de diferentes idéias e informações.   

 - Princípio de cartografia e de decalcomania: “um rizoma não pode ser justificado 

por nenhum modelo estrutural ou gerativo. Ele é estranho a qualquer idéia de eixo genético 

ou de estrutura profunda. Um eixo genético é como uma unidade pivotante objetiva sobre a 

qual se organizam estados sucessivos; uma estrutura profunda é, antes, como que uma 

seqüência de base decomponível em constituintes imediatos, enquanto a unidade do 

produto se apresenta numa outra dimensão, transformacional e subjetiva. (...) Do eixo 

genético ou da estrutura profunda, dizemos que eles são antes de tudo princípios de 

decalque, reprodutíveis ao infinito” (Ibid, p. 21). O rizoma não é previsível, de reprodução 

óbvia. É, antes de tudo, um mapa imprevisível. “O mapa é aberto, é conectável em todas as 

suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente” (Ibid, p. 22).  Como num quebra-cabeça de peças quadradas que formam 

uma imagem abstrata: são muitas as possibilidades de montagem, vai de acordo com a 

imaginação do jogador. Para os autores, “uma das características mais importantes do 

rizoma talvez seja a de ter sempre múltiplas entradas” (Ibid, p. 22). 

Mas, como se dão as relações de poder dentro deste rizoma virtual? A favor de uma 

democracia política e comunicacional ou de um fortalecimento das estruturas de poder já 

instituídas? Segundo Musso (2003, p. 35), as duas imagens originais das redes da Internet 

são redescobertas, “a que agita seus bajuladores, da livre circulação generalizada das 

informações, significando democracia e transparência da ‘sociedade da informação’, e a 

evocada por seus detratores, do controle e da vigilância generalizada”.  Os poderes, desta 

forma, aumentam de maneira paradoxal: maior liberdade de expressão41 e troca de 

informações por parte do internautas, ao mesmo tempo em que crescem as possibilidades 
                                                 

41 Esta liberdade ainda restringe-se ao número de contatos da pessoa e à disseminação destas informações 
pela Internet. Não se compara, no entanto, com as informações massivas transmitidas pelos grandes meios 
de comunicação. 
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de controle da vida das pessoas por parte de “transeuntes virtuais” e de instituições, numa 

mistura de “alto-falante virtual” com o panóptico42 de Foucault.  

Nesta rede, pessoas e entidades do mundo inteiro utilizam o instrumento do auto-

falante virtual para se fazerem ouvidas e representadas, ao mesmo tempo em que têm a 

possibilidade de controlar a vida alheia, através do acesso a bancos de dados pessoais, por 

meio de comunidades virtuais como o Orkut43 - criado para ser uma rede social e 

aglutinando mais de 60 milhões de usuários cadastrados até 20 de agosto de 200744, o qual 

disponibiliza, de acordo com o interesse da pessoa cadastrada, as conversas dos usuários 

acessíveis a quem quiser consultar. A super exposição dos indivíduos vem tornando 

possível que empresas utilizem a Internet para pesquisar sobre a vida de futuros 

funcionários, além de “facilitar a vida” dos praticantes de voyeurismo - ato de “espionar” a 

intimidade das pessoas – os quais não precisam mais fazer “malabarismos”: basta se 

conectar à Internet e as possibilidades são infinitas. Desta forma, a rede virtual, propiciada 

pela fusão entre tecnologia e sociedade, cria um espaço de conexões onde se misturam os 

espaços públicos e privados. 

Dentro desta rede de intersecções, Marc Guillaume (apud LEMOS, 2004, p. 106) 

propõe o conceito de espectralidade para definir os novos mecanismos utilizados pelas 

tecnologias microeletrônicas. De acordo com Guillaume, “a relação entre a tecnologia e a 

sociedade se dá em três níveis: estratégico (empresas, governos), retórico (discursos 

publicitários, media, poderes públicos) e tático (usos do quotidiano). Os dois primeiros 

níveis estruturam-se no que Guillaume chama de ‘mitologia programada’. Mas é no último 

nível que residem as possibilidades de desvios, de apropriações” (LEMOS, 2004: 106). 

Para aprofundar estas definições, LEMOS esmiúça o pensamento de Guillaume: 

Segundo Guillaume, as interseções entre a tecnologia e a sociedade acontecem 
em um nível estratégico, onde a tecnologia é impulsionada pelo Estado, pelas 
grandes empresas, pelos Centros e Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) e pelos 
grupos sociais organizados; em um nível retórico, onde são incluídas estruturas 
de representação de objetos através da publicidade, dos medias e dos poderes 
públicos; e em um nível tático, ou seja, o nível dos usos quotidianos, das práticas 

                                                 
42 Conceito desenvolvido por Foucault (1977), em Vigiar e Punir, para designar o controle das pessoas por 
meio de um instrumento localizado em local estratégico, o qual possibilita a visão do todo e de todos. Este 
conceito por desenvolvido a partir de uma idéia arquitetônica projetada para presídios, em que existiria 
uma central de controle exatamente no meio da estrutura presidiária, que possibilitaria controlar todos os 
presidiários. 
43 “O Orkut é uma rede social filiada ao Google, criada em 19 de Janeiro de 2004 com o objetivo de ajudar 
seus membros a criar novas amizades e manter relacionamentos. Seu nome é originado no projetista chefe, 
Orkut Büyükkokten, engenheiro turco do Google. Tais sistemas, como esse adotado pelo projetista, 
também são chamados de rede social.” O país com o maior número de membros é o Brasil. Disponível em:  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut. Acesso em: 02 de agosto de 2007. 
44 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut, acessado em 02 de agosto de 2007. 
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minuciosas e anônimas que rejeitam e transformam a lógica funcional imposta 
pelos dois outros níveis. Os primeiros níveis são onde nascem as mitologias 
programadas (LEMOS, 2004, p. 106). 
 

Com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, há uma re-

configuração dos espaços públicos45 e privados, mesclando as esferas sociais, políticas, 

culturais e tecnológicas numa grande rede virtual. Muitos espaços antes considerados 

privados se tornam públicos: a vida íntima das pessoas passa a ser compartilhada das mais 

diversas formas: por meio da criação de páginas eletrônicas pessoais, blogs, fotologs, 

videologs, em que diários, fotos, vídeos e depoimentos são publicados e disponibilizados 

para quem quiser ver e vasculhar, como acontece com o Orkut e com o YouTube46 - o qual 

se divulga com o slogan “broacast yourself” (transmita em rede você mesmo) - 

disponibiliza vídeos em curta-metragem de produções amadoras e profissionais, de 

independentes e instituições empresariais, que não possuem, em sua maioria, outros canais 

de divulgação de seus trabalhos. O site possui um acesso de mais de 5 milhões de 

internautas, se transformando em um dos espaços virtuais de referência para a exibição e 

troca de materiais audiovisuais.   

Ao mesmo tempo em que a Internet possibilita a super-exposição de pessoas, ela 

também é um meio que possibilita o total anonimato e o falseamento de identidades. A 

possibilidade de se comunicar com alguém sem que ela saiba nada sobre você é tão 

possível quanto a possibilidade de mostrar tudo sobre você (por meio de webcams, 

exposição de diários pessoais etc.). A busca pelo anonimato dentro de um mundo onde 

tudo é visível e explicitado é definido por Guillaume (apud LEMOS, 2004, p. 107), por 

meio do conceito já citado anteriormente, de espectralidade. Para Lemos (2004, p. 107), as 

tecnologias da informação e da comunicação:  

constituem os pilares da cibercultura, respondendo a um desejo de escapar 
parcialmente e momentaneamente aos constrangimentos simbólicos da 
modernidade e seus funcionalismos totalitários. O próprio sujeito individualista, 
filho da modernidade, torna-se um espectro, porque desaparece para vagar em 
uma ordem simbólica que se tornou transparente. A espectralidade torna-se um 
fenômeno de massa já no começo do século XX, com a difusão dos filmes em 
salas de cinema, com o rádio e, posteriormente, a televisão, hoje entrando em sua 
fase mais virótica com a aparição da microinformática e das redes telemáticas 
(LEMOS, 2004: 107). 
 

                                                 
 
46 Disponível em: http://www.youtube.com/ . Acesso em fevereiro de 2007. 
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O anonimato pode ser alcançado por meio de diferentes ferramentas disponíveis na 

Internet: a criação de apelidos (nicknames), falseamento de identidades ou mesmo a 

simples identificação de quem está interagindo, já que não existe a obrigatoriedade de 

identificação no meio virtual. O anônimo, assim, se sente a vontade para se comunicar, 

anulando preconceitos que já viriam a priori com a simples anunciação de sua identidade. 

Segundo Ramal, “os Nicks desconstroem simbolicamente uma série de outros elementos 

tradicionalmente mais valorizados – as vozes dominantes da idade, do gênero, do poder 

econômico, do status social” (RAMAL, 2002, p. 18).  

Um conglomerado de vozes vai se formando na rede virtual, fenômeno definido por 

Ramal como polifonia, conceito de Bakhtin que foi resignificado pela autora47. O espaço 

virtual, então, se transforma em ponto de encontro de inúmeros agentes sociais que 

dialogam, trocam informações, expõem suas idéias, construindo uma narrativa própria a 

partir das inúmeras fontes presentes na Internet. A partir deste emaranhado polifônico, vai 

se formando uma grande rede social virtual, dotada de novos valores e impulsionando 

mudanças cognitivas e culturais.  

Como conseqüência destas transformações, diferentes instituições sociais vem se 

adaptando a esta nova realidade: o poder público, as instituições privadas, a igreja e a 

escola, na intenção de se incorporar ao ciberespaço. A instituição escolar, em especial, vem 

procurando incorporar as novas tecnologias ao seu dia-a-dia, mas dentro dos limites da 

estrutura rígida de ensino. Ramal (2002, p. 135) enfatiza que:  

a cultura polifônica que começa a se instaurar em nosso tempo pode não apenas 
constituir um questionamento decisivo para a sala de aula monológica, como 
também favorecer certas condições necessárias à mudança. Relativizando o 
papel da memória, abolindo o pensamento linear, substituindo a página 
seqüencial pela navegação em múltiplas dimensões, animando uma transgressão 
das fronteiras curriculares a partir da conexão entre os saberes, a Internet e, em 
especial, a hipertextualidade contemporânea, com seu mundo de culturas, vozes, 
sites e personagens, vêm lançar uma série de provocações e desafios à escola. 
 
 

Não é de agora que as transformações no âmbito das tecnologias causam impactos 

na instituição escolar, os desafios colocados à escola pelas inovações tecnológicas fazem 

parte de um processo histórico de inúmeras adaptações. Segundo Joaquim Brunner (2004), 

a escola passou por quatro grandes transformações ao longo da história, todas decorrentes 

de revoluções tecnológicas. A primeira foi ocasionada pelo surgimento da instituição-

                                                 
47 Em linguística, polifonia é, segundo Mikhail Bakhtin, a presença de outros textos dentro de um texto, 
causada pela existência das outras “vozes” que fazem parte do repertório do autor, as quais lhe inspiram ou 
influenciam.  
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escola, ainda na Idade Média, quando o ensino clássico vinculado aos aristocratas e às 

aulas particulares passou a ocorrer dentro de uma nova tecnologia educativa: a sala de aula.  

A segunda revolução na educação acontece com o surgimento do Estado-Nação e 

das novas tecnologias políticas e administrativas, que transferem o ensino do âmbito 

privado para o público. Como analisa Brunner, “ao sair da esfera privada, a educação 

torna-se uma poderosa arma na formação das nações e passa a fazer parte dos processos de 

secularização da sociedade” (BRUNNER, 2004, p. 20).  

Com a revolução industrial, há uma terceira revolução educativa: “as exigências de 

qualificação da Revolução Industrial desencadearão um novo ciclo de transformações 

educacionais ao favorecer a educação maciça e padronizada, a única capaz de alimentar – 

com corpos e mentes adequadamente adestrados – as fábricas que fundam o novo modo de 

produção” (Ibid, p. 20).  

O momento em que vivemos faz parte da quarta revolução no âmbito da educação e 

é resultado do advento das novas tecnologias de informação e comunicação. Segundo 

Castells (2001, p. 8), “o que parece comum a todos é que no cerne desta revolução está o 

uso do computador como instrumento vital da comunicação, da economia e da gestão do 

poder. Brunner enfatiza que os efeitos desta nova revolução apenas conseguimos 

vislumbrar, “com efeito, a educação enfrenta, em escala mundial, um período de mudanças 

e ajustes sem precedentes orientados para a sociedade da informação” (BRUNNER, 2004, 

p. 21). 

Uma das implicações das mudanças tecnológicas é a influência sobre as formas de 

produção de conhecimento: os suportes das novas tecnologias e suas ferramentas vão 

alterando as estruturas cognitivas, criando diferentes maneiras de se construir o 

pensamento. Segundo Ramal, “mudando as estruturas de nossa subjetividade, mudam 

também as formas de construção do conhecimento e os processos de ensino e de 

aprendizagem” (RAMAL, 2002, p. 13). No “olho do furacão” se encontra a instituição 

escolar: a nova geração é formada pelos meios de comunicação de massa e chega na escola 

sem que seus agentes sociais saibam como incorporar estes novos instrumentos ao ensino.  

 A escola pública, foco desta pesquisa, vem sendo desafiada na última década a 

incorporar as novas tecnologias ao seu dia-a-dia, mas o processo tem sido lento e 

atravancado. A incorporação das novas tecnologias como um fator propiciador de uma 

escola dialógica e polifônica esbarra em questões anteriores ainda não resolvidas. A 

estrutura escolar ainda se mantém baseada na cultura enciclopédica; os exercícios são 
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baseados em metodologias tradicionais de ensino, como decorar dados e transcrever 

ditados; e as condições estruturais oferecidas à escola e aos professores para incorporarem 

os meios de comunicação ao ensino ainda são insuficientes.  

 

2.5 A Inclusão Digital e a Escola Pública 

 

 Pensar a inserção das novas tecnologias na escola pública não é tarefa fácil. É um 

projeto que requer altos investimentos do Estado e nem sempre é acolhido pelos agentes da 

Educação como prioritário. Afinal, as escolas públicas brasileiras se encontram em estado 

precário e as demandas, das mais diversas, vão de compra de materiais didáticos básicos e 

melhorias de infra-estrutura à capacitação de professores e aumento salarial. Desta forma, 

ao mesmo tempo em que o ritmo da atual revolução tecnológica impulsiona 

transformações na escola, este também é acelerado demais para a forma como as 

instituições públicas de ensino ainda estão estruturadas.  

O método de ensino é, em grande parte, tradicional - baseado no giz e na lousa e no 

professor enquanto detentor do conhecimento – e a falta de equipamentos eletrônicos e 

digitais (como televisão, vídeo, DVD e computadores) impede, na maioria das vezes, a 

realização de atividades práticas por meio da utilização das novas tecnologias. Enquanto, 

de um lado, há a predominância do tempo dos fluxos, este que é veloz e abole as fronteiras 

espaciais e temporais; do outro, prevalece o tempo concreto, lento e com fronteiras 

espaciais e temporais bem delimitadas e dependentes das estruturas burocráticas do poder 

público.   

A emergência de uma modernidade-mundo, como escreveu Octavio Ianni, indica 

para um futuro cada vez mais atrelado às novas tecnologias informacionais. Em meio ao 

processo de globalização48 e à formação de um ciberespaço, caracterizado pela anulação 

das fronteiras físicas, alteração da noção espaço-temporal, descontinuidade no espaço de 

fluxos, existem bilhões de pessoas totalmente excluídas do acesso ao meio de comunicação 

mais representativo da Era da Informação: a Internet. Como enfatiza Bauman (1999),  

não existem mais fronteiras entre as diferenças culturais e basta uma fração de 
segundos para emergir em um novo espaço. É por isso que a mobilidade torna 
qualquer ser humano um viajante constante. Os que permanecem imóveis, sem 

                                                 
48 “A globalização se refere àqueles processos, atuantes numa escola global, que atravessam fronteira 
nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, 
tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado” (HALL, 1999, p. 67). 
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usar os recursos deste deslocamento sem limites, estão exclusos do novo mundo 
e de seus parâmetros, como se vivessem em um outro mundo que ficou para trás. 

 

A adaptação a este novo quadro é dramática no Brasil e em todos os países em 

desenvolvimento. Dados do Mapa da Exclusão Digital de 2003, pesquisa desenvolvida 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)49, , indicavam que a porcentagem de pessoas sem 

computador em casa era de 87%. Ainda,  

segundo dados do Target Group Índex, do IBOPE Mídia/ Kantar Mídia 
Research, o Brasil apresenta uma das piores distribuições do acesso na América 
Latina, com 82% dos brasileiros mais ricos com acesso, contra apenas 10% dos 
mais pobres. Dados da 14ª. Internet POPO, realizada pelo IBOPE em abril de 
2004, mostram que o uso da rede entre as classes A é de 85%, contra 7% na 
classe D/E (COUTINHO, 2005, p. 105). 
 

Desta forma, segundo Sérgio Amadeu da Silveira, “é necessário assegurar o acesso 

às camadas socialmente excluídas como estratégia fundamental de inclusão social. Mas, 

para que isso não tenha um resultado pífio torna-se indispensável a formulação de políticas 

públicas de orientação, educação não-formal, proficiência tecnológica e uso das novas 

tecnologias da informação” (SILVEIRA, 2001: 18).  

O que agrava este quadro é que esta exclusão não se dá apenas no âmbito da 

informatização, mas em âmbitos muito mais básicos, como o da alimentação, moradia e 

educação. Como escreveu Ianni (2000, p. 161), 

 
simultaneamente, por dentro e por fora da sociedade informática, virtual e 
sideral, são muitos, muitíssimos, muitos mais, multidões, os que continuam 
situados, enraizados, territorializados, geoísticos. Dedicam-se aos trabalhos e aos 
dias, podendo estar empregados ou desempregados, conscientes ou 
inconscientes. Resignados ou desesperados. Para viver, precisam comer, beber, 
vestir-se, abrigar-se, mover-se, reproduzir-se; desenvolvem meios e modos de 
organizar formas de sociabilidade, jogos de forças sociais; dedicam-se a pensar, 
sentir, compreender, explicar, fabular. 

 

Portanto, incluir digitalmente parte da população mundial requer, em primeiro 

lugar, incluir socialmente. Segundo Santos (2003, p. 126), 

Mas deixemos de lado os excluídos – o que, no Brasil, sempre é bom lembrar, 
significa mais ou menos uns 70% da população -, pois, embora imersos na 
carência criada pelo capitalismo, não participam do universo do consumo. 
Fiquemos apenas com a sociedade dos incluídos. O que se passa com eles? Antes 
de mais nada, cabe ressaltar que com a consagração da aliança entre a 
tecnociência e economia, e com o fim da política que dela decorre, os incluídos 
viram cada vez mais sua condição de cidadãos ser reduzida à de consumidores. 
A erosão dos direitos e do Direito corrói suas prerrogativas a ponto de atingir até 
mesmo o sacrossanto direito ligado ao consumo – pois como observou certa vez 

                                                 
49 Mapa da Exclusão Dig ital da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de abril de 2003. Disponível em: 
http://www2.fgv.br/ibre/cps/mapa_exclusao/apresentacao/apresentacao.htm. Acesso em: agosto de 2007. 
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Walnice Galvão, o que sobrou foi o direito de consumir, não o direito do 
consumidor. Subordinada aos ditames do mercado, a cidadania só é concedida e 
reconhecida para aqueles que se encontram inseridos nos circuitos de produção e 
consumo; os outros passam a ser exilados no man’a land, engrossando a 
categoria dos sem: sem-terra, sem-teto, não pessoas sociais, sujeitos monetários 
sem dinheiro, para usar a expressão de Robertt Kurz. Socialmente, portanto, o 
direito de existir passa a coincidir com o direito de consumir. 

 

Dentro deste contexto de exclusão social, a palavra inclusão se transformou em 

discurso de muitos setores: fala-se em inclusão de crianças com necessidades especiais, 

inclusão profissional e, freqüentemente, em inclusão digital. Esta última vem sido 

expressada, na última década, como uma das principais preocupações de instituições do 

terceiro setor e do poder público. Incluir as pessoas que não têm acesso ao computador e às 

novas tecnologias vem sendo considerada uma das metas do novo milênio. Afinal, inclusão 

e exclusão nunca estiveram tão paradoxalmente unidas: enquanto os discursos em prol da 

inclusão crescem, a exclusão social, econômica e tecnológica aumenta em grandes 

proporções, ainda mais agora com o pré-requisito de domínio em informática e o 

acirramento da competição tecnológica, como enfatiza Santos (2003, p. 126), 

A lógica da sobrevivência se aguçou mais do que nunca com o acirramento da 
competição pelos recursos, pelo desenvolvimento tecnológico, pelos postos de 
trabalho, que a reestruturação produtiva foi tornando cada vez mais escassos. O 
darwinismo social legitimou e naturalizou o ‘ou eu ou você’ intensificando a luta 
pela sobrevivência, agora ainda mais  perversa com a questão da competição 
tecnológica. 
 

Com o acirramento das contradições do sistema capitalista, em que o investimento 

no desenvolvimento tecnológico não leva necessariamente ao desenvolvimento humano 50, 

surgem iniciativas de diferentes setores governamentais e não-governamentais com o 

intuito de amenizar ou compensar alguns efeitos negativos do sistema, como o desemprego 

estrutural e a concentração de conhecimento tecnológico. Dentre estas instituições, 

encontra-se a escola pública, que vem sendo vista como um dos potenciais espaços para se 

trabalhar políticas de inclusão, como a digital. Acredita-se que a inserção das novas 

tecnologias nas escolas trará benefícios de ordem pedagógica e econômica, pois pode 

servir como um instrumento pedagógico aos professores e alunos e, ao mesmo tempo, 

capacitar os estudantes para que tenham melhores condições de concorrer no mercado de 

                                                 
50 Segundo IANNI (2000, p. 61), “o mundo virtual também está atravessado por tensões e antagonismos, 
fissuras e estridências, inovações e obsolências. Ainda que a maioria de seus dirigentes e beneficiários 
afirme e reafirme o fim da geografia, o fim da história, formação da aldeia global e a primazia do 
pensamento neoliberal, não só subsistem como também multiplicam-se atritos, contradições e conflitos.” 
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trabalho, o qual exige, com cada vez mais freqüência, o pré-requisito “conhecimentos na 

área de informática”.  

Caso não sejam pensadas maneiras de combater mais esta forma de exclusão social, 

as novas tecnologias e os frutos da revolução tecnológica só continuarão a ampliar o 

distanciamento entre ricos e pobres, aumentando a porcentagem de um outro tipo de 

analfabetismo: o digital. De acordo com Sérgio Amadeu da Silveira, “a exclusão digital 

ocorre ao se privar as pessoas de três instrumentos básicos: o computador, a linha 

telefônica e o provedor de acesso. O resultado disso é o analfabetismo digital, a pobreza e a 

lentidão comunicativa, o isolamento e o impedimento do exercício da inteligência coletiva” 

(SILVEIRA, 2001, p. 18). 

A transformação imposta pela “era digital” reorganiza mudanças: “traduz a 

transição da era industrial para a chamada era da informação” (PASSARELLI, 2004). Estas 

alterações complexificam e redirecionam concepções, propostas e objetos educacionais: 

“enquanto na era industrial a ênfase estava no produto, com a educação centrada no ensino 

do fato, na era da informação a ênfase se desloca para a inteligência, requerendo dos 

indivíduos habilidades como abstração, pensamento sistêmico, experimentação de 

hipóteses e trabalho colaborativo”.  Entretanto, discutir a relação de digitalidade e 

educação não é apenas pensar nas possibilidades, imensas, desta interação. É preciso 

problematizar, ainda, o hiato construído neste intercâmbio: “(...) o pressuposto de que o 

processo de incorporação da tecnologia pode representar um acirramento do problema da 

distância entre as classes sociais e, se não houver uma política de democratização do 

acesso às ferramentas tecnológicas, podem ser mantidas ou mesmo intensificadas as 

situações de exclusão e de dominação que vivemos hoje” (RAMAL, 2002, p. 66). Segundo 

Silveira (2005, p. 28-29), 

O manuseio, a elaboração e a compreensão dos softwares são instrumentos 
primários de um política de inclusão e alfabetização tecnológica que deve 
contemplar os seguintes elementos: a aprendizagem é um processo permanente e 
personalizado; navegar na rede é uma forma de obtenção de informações que 
pode gerar conhecimento; é direito das comunidades obter a orientação 
presencial de seus jovens e adultos para refletir criticamente em um espaço de 
saber flutuante, contínuo e permanentemente renovável; a aprendizagem em rede 
é cooperativa; ao interagir, obtendo e gerando hipertextos, se está praticando o 
desenvolvimento de uma inteligência coletiva; é fundamental reconhecer, 
enaltecer e disseminar pela rede os saberes desenvolvidos pela comunidade; cada 
cidadã e cidadão deve buscar desenvolver na rede múltiplas competências; é 
preciso assegurar à população o conhecimento básico da informática e incentivar 
o processo permanente de auto-aprendizagem.  
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No entanto, o ritmo das inovações tecnológicas se passa de maneira muito diferente 

à da realidade escolar, o que acarreta numa adaptação lenta, mas gradual, das instituições, 

de acordo com as condições sócio-econômicas dos indivíduos que fazem parte deste 

processo. Dentro deste contexto, a inclusão digital torna-se uma das políticas públicas para 

amenizar as desigualdades sociais, procurando instrumentalizar o “excluído digitalmente” 

para que domine minimamente o aparato tecnológico. A partir do final da década de 90 

começaram a ser implementadas políticas do governo nas escolas estaduais de São Paulo. 

Com a intenção de oferecer um panorama mínimo, foi feito um levantamento dos projetos 

já implementado pelo governo do estado de São Paulo. 

 

2.6 1997-2007: Dez Anos de Informática nas Escolas Estaduais Paulistas 

 

Em agosto de 1997 teve início a implantação das Salas Ambientes de Informática 

(SAI) nas escolas da rede estadual de São Paulo. A medida veio como um cumprimento 

dos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental e Médio, editados pelo Ministério da 

Educação (MEC) 51, o qual propõe uma educação para e com os meios (XAVIER, 2002, p. 

126) -, conseqüência das novas relações sociais, políticas e econômicas que começaram a 

se estabelecer em função da introdução das inovações tecnológicas no país. Junto à 

instalação das salas de informática – com o projeto original de 10 microcomputadores por 

sala – foram realizadas as primeiras capacitações para a utilização das SAI.  

Entre 1997 e 1998, professores da rede estadual foram capacitados no Programa de 

Educação Continuada para a área de Informática (PEC- Informática) da Secretaria de 

Estado da Educação (SEE/ SP), dentro do projeto do Governo do Estado de São Paulo “A 

Escola de Cara Nova na Era da Informática”: “direcionado à área pedagógica, com o 

objetivo de disponibilizar equipamentos e capacitar os professores para a utilização da 

informática como instrumento pedagógico. Iniciando o processo, no segundo semestre de 

1997, cinco microcomputadores (Pentiun 166 completos, com kit-multimídia, fax-modem, 

impressoras jato de tinta coloridas, scanner, microcâmera) e mais um kit com 42 softwares 

                                                 
51 “nos objetivos gerais do ensino fundamental, expressos nos PCNS do primeiro e segundo ciclos (1ª. a 4ª. 
Série), a preocupação está colocada na medida em que este deve contribuir para desenvolver determinadas 
capacidades, dentre elas, a de ‘saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 
adquirir e construir conhecimentos’. (...) Mas, é através dos PCNs do 3º e 4º ciclos (5ª. a 8ª. Série) que a 
temática ganha maior relevância, recebendo um capítulo especial dentro do caderno ESPECIAL, que 
discute a importância e o lugar que os meios de comunicação ocupam ou deveriam ocupar dentro do 
universo escolar. (LOURENÇO, 2001, p.  69). 
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educativos foram distribuídos, contemplando inicialmente 994 das 6.700 escolas da rede” 

(LOURENÇO, 2001, p. 79).  

Esta era uma das duas frentes de ação voltadas à informatização das escolas 

estaduais em São Paulo. Paralelo a esta frente, também fo i implementado o Plano Diretor 

de Informática (PDI), “com a intenção de interligar em rede as escolas, Diretorias de 

Ensino, Oficinas Pedagógicas e Órgãos (como a própria Secretaria de Estado da Educação 

de São Paulo). Seis mil escolas receberam, para uso administrativo, um computador 

multimídia, com placa de fax, impressora, um pacote de programas básicos e capacitação 

para funcionários. Como primeiros resultados desta ação podem ser citados: a 

informatização do processo de matrícula e seleção do livro didático” (LOURENÇO, 2001, 

p. 79). Segundo Citelli (2004, p. 217), 

Na cidade de São Paulo, por exemplo, desde a gestão da prefeita Luíza Erundina 
(1989-1992) até a de Paulo Salim Maluf (1993-1996), ou mesmo no plano 
estadual, entre os governadores Luís Antônio Fleury Filho (1991-1994) e Mário 
Covas (1995-1998), foram entregues milhares de máquinas aos seus respectivos 
sistemas de ensino, com destinações e formas de utilização bastante 
diferenciadas, variando entre as chamadas salas de informática, com pequeno 
contingente de computadores disponibilizados aos alunos, e as finalidades 
diretamente burocráticas.  
 

 Foi assim que teve início a política pública da Secretaria Estadual de Educação em 

relação à informatização das escolas públicas: suprimento de estabelecimentos com 

equipamentos e capacitação de professores. Este programa fez interface com o Pro-Info, 

projeto do Governo Federal implementado em 1.999, como descreve Citelli (2004, p. 218), 

Ainda no que se refere à aquisição de computadores, o programa mais arrojado é, 
sem dúvida, o patrocinado pelo governo federal. Numa iniciativa do Ministério 
da Educação e do Desporto criou-se o ProInfo, cujo propósito é o de fazer os 
computadores chegarem às escolas e com eles um novo conceito de ensino-
aprendizagem. 

 

Foram instalados cerca de 100 mil computadores nas unidades de ensino, “uma 

aquisição de grande porte, com razoável impacto na indústria de hardwares” (Ibid, p. 218), 

em que foram investidos 450 milhões de reais, sendo 260 milhões destinados à capacitação 

de professores e técnicos. 

Em 1998, como resultado desta parceria entre o governo estadual e federal, 

começaram a ser instalados os Núcleos Regionais de Tecnologia Educacional (NRTE), 

espaços descentralizados voltados à capacitação e treinamento, suporte técnico pedagógico 

às escolas e, além disso, se constituíram enquanto ponto de referência de acesso à Internet. 

De acordo com Lourenço (2001, p. 81), 
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Para o estado de São Paulo somam 42 e foram denominados NRTE (Núcleos 
Regionais de Tecnologia Educacional). Cada núcleo conta com 20 
microcomputadores, cinco impressoras, scanner, tela para projeção, dois 
retroprojetores, aparelhos de TV e vídeo, linha telefônica, softwares básicos e 
educativos e um acervo de livros e publicações da área de Educação e 
Informática. Cada NRTE conta com uma equipe de três professores, 
selecionados dentro do quadro do magistério. A seleção dos professores foi 
realizada pelas antigas Delegacias de Ensino a partir de critérios como: currículo, 
disponibilidade para trabalho em grupo, abertura a novos desafios, e estímulo no 
trabalho pedagógico com novas tecnologias (...) Os números da capacitação 
divulgados, até 1999, giram em torno de 20 mil professores envolvidos na 
capacitação direta e mais 10 mil indiretamente. 

  

Para as capacitações no Programa de Educação Continuada para a área de 

Informática (PEC- Informática), inserido no Projeto “A Escola de Cara Nova na Era da 

Informática”, foram feitas parcerias com universidades públicas e privadas: USP, 

Unicamp, Unesp, PUC-SP e UFSCar, sendo que três grupos da USP atuaram neste 

trabalho: CEC (Centro de Ensino de Computação), ligado ao Instituto de Matemática e 

Estatística (IMEC-USP), o NCE (núcleo de Comunicação e Educação) ligado à Escola de 

Comunicações e Artes (ECA-USP) e a Escola do Futuro/USP. Estes órgãos tiveram 

liberdade para escolher como se daria o processo pedagógico de capacitação para a 

informática e seguiram linhas totalmente diferentes, algumas mais tecnicistas e 

instrumentalistas, outras com uma vertente mais construtivista e reflexiva. 

Em relação ao acesso à Internet, foram estabelecidas algumas parcerias entre a 

SEE/ SP e algumas instituições privadas. Dentre as privadas estão a ZIP.NET, que garantia 

um endereço eletrônico pedagógico e outro administrativo para cada escola que fizesse 

parte do projeto “A Escola de Cara Nova na Era da Informática”, além de disponibilização 

de e-mail para professores e alunos e o oferecimento de um curso rápido on line com a 

intenção de familiarizar o uso do correio eletrônico. O resultado do projeto, no início de 

2001, foi o seguinte, de acordo com Lourenço (2001, p. 79): 

(...) até o final do ano 2000, o programa possibilitou a criação de 2.210 Salas-
Ambiente de Informática (SAI), no final deste mesmo ano foi entregue às escolas 
uma verba suficiente para a aquisição para 1660 escolas. Desse total de 1660 
escolas, 555 teriam, computadores pela primeira vez. Desta forma os números, 
em termos de equipamentos disponíveis às escolas no ano de 2001 estariam na 
ordem de 2381 escolas equipadas com 10 microcomputadores e 384 escolas com 
5, porque não possuem espaço para a ampliação, totalizando 2765 unidades de 
ensino equipadas com sala-ambiente de informática. 

 

Quanto aos principais problemas enfrentados, Lourenço chama atenção para a falta 

de estrutura das Salas-Ambiente de Informática, o que impossibilitava o trabalho com os 

alunos. Segundo a autora, “com apenas cinco computadores e em salas que por vezes não 
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comportavam o número de alunos que a classes possuem, entre 40 e 50 alunos sem o apoio 

de um monitor tornava-se bastante complicado” (Ibid, p. 143), argumentavam os 

professores. Além disso, outro problema recorrente colocado pelos professores foi em 

relação às “escolas em que não havia qualquer tipo de trabalho relacionado ao uso da 

informática com fins pedagógicos ou naqueles onde o uso ocorria esporadicamente, por um 

único professor” e a falta de verba e recursos humanos para a manutenção dos 

equipamentos, que ficava a cargo das escolas (Ibid, p. 143). 

Neste contexto que é implementado, em 2001, o projeto TôLigado - o jornal 

interativo da sua escola, parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e a Escola do 

Futuro da USP. Como forma de tentar superar as dificuldades da inserção das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC), pesquisadores do então “Laboratório de Interfaces 

em Educação - LIntE” da Escola do Futuro/USP conceberam, desenvolveram e 

implementaram o projeto, criado a pedido do Governo do Estado de São Paulo para 

“incentivar, ancorar e divulgar atividades de pesquisa, produção do conhecimento e 

comunicação entre alunos do ensino fundamental (7ª e 8ª séries) e do ensino médio das 

2931 escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo que possuíam SAI” 

(PASSARELLI, 2004). É sobre este projeto que esta pesquisa se desenvolve. 

Para contextua lizar o ambiente em que surge o projeto TôLigado e as concepções 

envolvidas em sua implementação, faz-se necessário um breve panorama histórico sobre o 

surgimento da Escola do Futuro/USP, objetivos e projetos implementados. 

 

2.7 A Escola do Futuro da USP 

 

  Fundada em 1989 com a intenção de “estudar os impactos que as TICs exercem 

nos ambientes e nas práticas do processo de ensino e aprendizagem” (PASSARELLI, 

2007, p. 27), a Escola do Futuro/USP é referência de pesquisa e implementação de projetos 

em diferentes instituições públicas e privadas no Brasil e no exterior. Foi criada por 

iniciativa do Prof. Dr. Fredric Michael Litto como um laboratório departamental da Escola 

de Comunicações e Artes, e, em 1993, foi transferida para a Pró-Reitoria de Pesquisa da 

USP. A Escola é mantida independente do orçamento da universidade e é composta por 

cerca de “60 pesquisadores entre docentes e pesquisadores da USP, alunos e profissionais 

associados (oriundos tanto de outras instituições de ensino/ pesquisa brasileiros e/ou 

internacionais) (Ibid, p. 27)”.   
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Segundo o site da Escola do Futuro, são cinco os princípios que referenciam o 

trabalho da instituição: 

 

1. O compromisso com a pesquisa, a discussão e a avaliação de diferentes 
estratégias educacionais, privilegiando aquelas que incorporam, por um lado, os 
mais modernos conceitos sobre os processos de cognição humana e, por outro, as 
novas tecnologias de informação. 
2. Desenvolver metodologias e materiais didáticos que conferiram um novo 
dinamismo ao ensino e à aprendizagem, presencialmente ou à distância. 
3. Preparar novas gerações de educadores que vejam na interface entre educação e 
comunicação um campo fértil para sua criatividade, discernimento e constante 
aperfeiçoamento. 
4. Promover a aceleração do intercâmbio de idéias e experiências entre educadores 
e instituições acadêmicas através da realização de cursos, seminários, oficinas e 
outros eventos. Pretende-se, assim, conciliar a pesquisa universitária com a prática 
da sala de aula. 
5. Servir como um modelo de parceria entre a universidade, a sociedade e 
diferentes agências e esferas de governo, todos comprometidos com o 
aperfeiçoamento da Educação no Brasil. Este compromisso fundamenta-se em um 
novo horizonte de justiça social e de construção e exercício da cidadania em nosso 
país. 

 

Entre os projetos de novas tecnologias, comunicação e educação, desenvolvidos 

pela Escola, destacam-se os seguintes, divulgados em sua página na Internet, como consta 

abaixo com a própria descrição presente no site52: 

1. Pátio Paulista 
“Criado para integrar num único espaço todos os projetos desenvolvidos pela 
FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, através da DTI/GIP 
(Diretoria Técnica da Informação /Gerência de Informática Pedagógica). Além 
de ser ponto de encontro dos alunos, professores, professor coordenador, 
diretores de escolas, assistentes técnicos pedagógicos (ATP), junto com a 
equipe da GIP e da Escola do Futuro”.  
 

2. TÔLIGADO   - O Jornal Interativo da sua Escola 
“No TôLigado alunos da 7ª série ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas 
estaduais de São Paulo aprendem e publicam suas atividades incluindo desde 
pesquisa sobre uma comunidade, até grandes invenções. E os melhores 
trabalhos ainda são premiados, além de divulgar a escola. Aproveite esse 
espaço”. 
 
3. Projeto TONOMUNDO 
“Resultado da parceria entre a Escola do Futuro e a Telemar, empresa brasileira 
de telecomunicações, representada pelo Instituto Oi Futuro, propicia a 
implementação de uma rede de comunicação via Internet entre escolas públicas 
de ensino fundamental, localizadas em 16 Estados brasileiros, com conteúdos 
pedagógicos, possibilitando acesso aos alunos e aos professores como 
ferramenta didática. Cada uma das escolas desenvolve também projetos 
comunitários, visando beneficiar a população em torno das escolas indicadas. 
Estão inseridas também no Projeto escolas vinculadas à Secretaria de Educação 
e Cultura de Pernambuco e Secretarias Municipais de Educação de Fortaleza-
CE, Aracajú-SE, Itaituba-PA e Natal- RN”.  

                                                 
52 Disponível em: http://www.futuro.usp.br/ . Acesso em: janeiro de 2007. 
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4. Acessa São Paulo 
“O Programa Acessa SP é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo e 
tem como objetivo combater a exclusão digital, levando os recursos da Internet 
à população de baixa renda, estimulando o desenvolvimento das comunidades. 
Para isso o Governo do Estado criou os Infocentros, espaços com acesso 
gratuito à Internet. Existem três tipos de Infocentros: os Infocentros 
Comunitários, criados em parceria com entidades comunitárias (associações de 
moradores, amigos de bairro etc.); os Infocentros Municipais, criados em 
parceria com prefeituras paulistas; e os Postos Públicos de Acesso à Internet, 
criados em parceria com órgãos do próprio Governo do Estado onde há grande 
fluxo de pessoas”. 
 

5. BibVirt - Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa  
“Através da Internet, estudantes, professores e o público em geral têm acesso 
gratuito a um acervo de recursos em texto, imagens, sons e outras atividades 
relacionadas ao ensino de 1º e 2º graus e cursos técnicos no Brasil. Todo o 
material está disponível em língua portuguesa”. 

 

 A Escola  do Futuro possui diferentes grupos e linhas de pesquisa. Dentre estes, será 

destacada a linha de pesquisa Comunidades Virtuais de Aprendizagem, antigo LIntE – 

Laboratório de Interfaces em Educação, pelo fato de ter desenvolvido o projeto TôLigado – 

o jornal interativo da sua escola, o qual é objeto de estudo desta pesquisa. Esta linha de 

pesquisa, segundo PASSARELLI (2007, p. 27): 

tem como objetivos de pesquisa a mediação e midiatização dos saberes 
concretizados em projetos de educação a distância, incluindo a concepção, 
projeto de arquitetura da informação e interface gráfica dos ambientes que as 
sustentam (sites e portais na Web); estudos para concepção, pesquisa e 
desenvolvimento de conteúdos digitais interativos e o acompanhamento e 
avaliação da mediação entre os integrantes das comunidades virtuais de 
aprendizagem (prioritariamente professores e alunos). Também constitui 
interesse de pesquisa o estudo e concepção de linguagens de comunicação 
utilizando-se da convergência de mídias convencionais (rádio, TV e vídeo, 
material impresso e comunicação visual), voltadas para projetos de educação 
não-formal, tanto a distâncias como presenciais . 
 

 
 Dentre os projetos desenvolvidos, destacam-se dois de educação a distância 

implementados na rede estadual de São Paulo, o Pátio Paulista53, site voltado à 

comunidade de professores que engloba todos os projetos que incentivam a utilização de 

novas tecnologias nas escolas da rede, e o Tô Ligado – o jornal interativo da sua escola, 

que tem como público-alvo principal os adolescentes de ensino médio e fundamental, além 

de professores e gestores das escolas. O último, objeto de estudo desta pesquisa, será 

aprofundado no próximo capítulo. 

 

                                                 
53 Este projeto teve início com o nome “Conexão Escola”.  
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3.  NAVEGANDO NO TÔLIGADO  

 

O TôLigado: o Jornal Interativo da sua escola foi concebido com a intenção 

principal de estimular a pesquisa e a produção do conhecimento junto a alunos, professores 

e gestores das escolas estaduais de São Paulo. O projeto, constituído de um site na Internet 

(www.toligado.futuro.usp.br) possibilitava que a interatividade no ambiente virtual se 

transformasse numa ferramenta pedagógica, impulsionando a criação de uma comunidade 

virtual de aprendizagem54 da rede estadual de ensino. 

Ao longo dos anos de 2001 a 2006, o projeto obteve mais de 3.000 escolas 

cadastradas e participação de 1.428 das 6.500 escolas da rede do estado de São Paulo.  

Foram 8.135 e uma média de 465.000 acessos por mês, constituindo um ambiente virtual 

de interatividade entre as instituições públicas estaduais de ensino. 55 

 Antes de navegar no TôLigado e abordar os elementos que compõem o site, irei 

fazer uma contextualização sobre seu processo de implementação. Para isso, foram 

entrevistas a então coordenadora do projeto, entre os anos de 2004 e 2006, Samantha 

Skutscka; e a então gerente da Gerência de Informática Pedagógica (GIP)56/ Fundação para 

o Desenvolvimento da Educação (FDE) da Secretaria de Estado da Educação, Silvia 

Galletta; além de consulta aos relatórios disponibilizados pela Escola do Futuro. 

 

3.1 Uma Contextualização do TôLigado 

 

 O TôLigado iniciou suas atividades em outubro de 200157. Encomendado pela 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)/ Secretaria Estadual de Educação à 

Escola do Futuro/USP – quem o concebeu  – surgiu como uma forma de estimular a 

utilização das Salas Ambiente de Informática (SAI) instaladas, até então, em 2.931 escolas 
                                                 

54 De acordo com Kenski (2001, p. 53) “a comunidade específica de ‘aprendizagem’ vai além do tempo de 
uma disciplina ou curso, ainda que possa surgir de iniciativas nesses momentos de ensino-aprendizagem. 
Em muitos casos, ela se solidifica após o encerramento destes. Não se constituem também apenas de 
períodos finitos, previamente estabelecidos pelas instituições ou pelos seus coordenadores e professores. 
As comunidades de aprendizagem ultrapassam as temporalidades regimentais estabelecidas pela cultura 
tradicional e vão além. Seu tempo é o tempo em que seus membros se interessam em ali permanecerem em 
estado de troca, colaboração e aprendizagem.” 
55 Em 2005, o projeto foi premiado pelo Instituto Telemar como melhor projeto de inclusão digital – 
Categoria Universidades. 
56 A Gerência de Informática Pedagógica (GIP) era o principal órgão da Secretaria de Educação para 
pensar as inserção nas novas tecnologias na rede estadual de ensino. Silvia Galleta era a principal 
responsável por este órgão na época de funcionamento do projeto TôLigado. 
57 Fonte: Revista Acesso (Revista de Educação e Informática), n. 16, de outubro de 2002. 
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estaduais. Na época, foi feita uma pesquisa junto aos professores da rede sobre a utilização 

das SAIs, quando foi colocada a necessidade de cursos e projetos que apresentassem 

ferramentas pedagógicas de utilização das novas tecnologias, ainda uma novidade na rede 

estadual.  De acordo com Skutscka, a demanda era de um projeto “que fosse levado para 

dentro da sala de informática, que abordasse os assuntos transversais, que ocupasse os 

alunos lá dentro e que (...) envolvesse tanto o aluno quanto o professor para poder estar 

utilizando a sala de informática de uma maneira produtiva.” Como enfatiza Passarelli 

(2007, p. 70), 

O projeto (...) foi concebido e implementado para tentar superar as fragilidades 
apontadas no cenário da inserção da informática nas escolas brasileiras, 
constituindo ambiente virtual multimídico para incentivar a prática de pesquisa e 
de produção do conhecimento entre alunos e professores. 

 

O projeto foi encomendado, então, para a Escola do Futuro/USP, que o concebeu 

com a intenção de “estimular a produção de conhecimento, a autoria coletiva e a 

autonomia de seus ‘atores’ e ‘autores’” (PASSARELLI, 2007, p.15), por meio de um site 

de colaboração com temas do ensino formal. Segundo Skutscka, coordenadora do projeto 

entre os anos de 2004 e 2006, o objetivo era de “um site que fomentasse a pesquisa (...) e o 

desejo de conhecer, mas que não tivesse cara de material escolar, que não tivesse cara de 

livro transformado em educação à distância, era mais uma coisa que fosse lúdica”. Ainda, 

segundo PASSARELLI (2007, p. 70): 

O objetivo nuclear é proporcionar a inserção da tecnologia digital no processo da 
aprendizagem, buscando um modelo inter, multi e transdisciplinar. Além disso, o 
projeto foi configurado tendo em vista também atingir objetivos periféricos 
como promover a criação de uma comunidade virtual de aprendizagem e de 
prática através do incentivo à construção do conhecimento e da prática de 
pesquisa nas áreas de humanidades, ciências exatas e biológicas; preparar o 
aluno para conviver com a idéia de mudança, adaptação e compreensão de 
realidades pontuadas por conflitos e contradições; incentivar a criatividade e o 
conhecimento de diferentes tecnologias em sala de aula; promover a troca de 
experiências entre alunos e professores por meio de fóruns e chats; capacitar os 
professores na utilização da tecnologia digital para atuar como facilitadores na 
interação entre tecnologia a aprendizagem; disponibilizar acesso à infoesfera 
mundial e, desta forma, democratizar o acesso à informação aos alunos, 
professores e diretores das escolas públicas; estimular o uso das SAI (Sala -
Ambiente de Informática) como ambiente privilegiado de aprendizagem, nos três 
períodos letivos e incrementar a auto-estima de alunos e professores . 

 
 

 A implementação do projeto ocorreu, então, a partir do ano de 2001, por meio de 

capacitações junto aos Assistentes Técnicos Pedagógicos (ATPs)58 e Professores 

                                                 
58 Os Assistentes Técnicos Pedagógicos (ATPs) são docentes da rede que atuam como professores 
multiplicadores com enfoque para a área tecnológica.  
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Coordenadores Pedagógicos (PCPs) de diferentes cidades do estado, como parte da oficina 

Internet na Educação59, “criada para tentar superar as fragilidades apontadas no cenário da 

inserção da informática nas escolas públicas estaduais de São Paulo e para apresentar o 

projeto TôLigado aos professores” (PASSARELLI, 2007, p. 120). A idéia era que estes 

professores multiplicassem a capacitação em suas próprias Diretorias de Ensino (DEs), um 

total de 89 no estado60, as quais ficaram responsáveis por capacitar outros professores de 

sua região por meio destes multiplicadores. De acordo com Silvia Galletta, então Gerente 

de Informática Pedagógica (GIP), da Secretaria de Educação, nesta oficina,  

– o professor fazia a formação para o uso da Internet e ele trabalhava com o 
ambiente do TôLigado desenvolvendo atividades junto aos alunos. Qual era a 
nossa intenção? Que o professor que fizesse o curso colocasse em prática o seu 
conhecimento junto com seus alunos, porque, na verdade, é assim que ele vai se 
aperfeiçoando e dominando melhor todos os recursos que estão dentro do 
ambiente de Internet: enviar e receber e-mail, fazer download, anexar um 
arquivo, publicar materiais dentro do ambiente, postar imagens (...). E por aí vai, 
a gente usou esta estratégia que era para o professor já sair com uma prática 
pedagógica e ele ver que a Internet tem um campo de atuação pedagógica 
bastante forte e que o professor poderia estar fazendo este trabalho dentro da sala 
de aula com seus alunos.  

 

 As capacitações ocorreram entre os anos de 2001 e 2003, nos Núcleos Regionais de 

Tecnologia Educacional (NRTEs)  61 e nas Diretorias Regionais de Ensino espalhados pelo 

estado, de maneira presencial (40 horas) e semi-presencial (8 e 16 horas presenciais e 32 e 

24 horas a distância) , totalizando 510 profissionais capacitados diretamente pela Escola do 

Futuro e atingindo 3.226 professores por meio dos multiplicadores (PASSARELLI, 2007, 

p. 122). 

 A capacitação funcionou como uma corrente de disseminadores do projeto: em uma 

ponta estavam os formadores da Escola do Futuro/USP, os quais iniciavam a formação 

junto aos ATPs e PCPs, que, por sua vez, repassavam o apreendido para outros professores 
                                                 

59 Esta oficina fez parte de um programa de formação de professores com enfoque para as novas 
tecnologias e a educação. Implementado pela Secretaria Estadual de Educação, o curso foi dividido em 
quatro módulos: 1. Informática Básica – iniciação para o uso do computador e introdução das ferramentas 
disponíveis; 2. Softwares educacionais como recursos pedagógicos para o ensino fundamental; 3. 
Softwares educacionais como recursos pedagógicos para o ensino médio; 4. Internet na Educação, o qual 
foi atrelado à capacitação para o projeto TôLigado. 
60 Atualmente, são 91 Diretorias de Ensino (DEs) no estado, sendo que cada uma abrange 
aproximadamente 60 escolas e possui, em média, 3 Assistentes Técnicos Perdagógicos (ATPs). Na época 
de implementação do TôLigado, eram 89 DEs. 
61 Para facilitar o processo de capacitação em novas tecnologias junto às escolas públicas, foram 
implantadas, a partir de 1997, os Núcleos Regionais de Tecnologia Educacional (NRTEs), que passaram a 
funcionar no próprio espaço físico das DEs. Até o ano 2003, eram 50 NRTEs. Estes núcleos foram 
implantados na mesma época em que estavam sendo instaladas as Salas Ambiente de Informática (SAI) nas 
escolas e “tem por finalidade ‘assessorar’ as escolas providas de SAI, tanto pedagógica quanto 
tecnicamente” (PASSARELLI, 2007, p. 120).  
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nas DEs, de onde se formavam professores de diferentes escolas que iriam repassar a 

proposta à ponta final da corrente: professores nos HTPs (Horário de Trabalho Pedagógico 

Coletivo) e os alunos. Segundo Samantha Skutscka, em entrevista, a metodologia de 

capacitação ocorria da seguinte maneira: 

– A DE manda um PCP, que é um professor coordenador pedagógico. Esse 
professor volta para a DE e capacita os professores na DE, na própria DE. Então, 
é um telefone sem fio. Então, a gente nunca tem certeza de quantos professores 
finais, ou seja, de professores que trabalham realmente com a sala de aula, a 
gente não tem certeza de quantos deles foram capacitados e quantos deles estão 
trabalhando com o projeto. Mas, é a única maneira, porque a gente não consegue 
capacitar o público final porque é muito grande. (...) Quer dizer, é muito falho, 
porque da gente vai para a DE, da DE vai para o PCP, do PCP vai para o 
professor, do professor tem que ir para o aluno que é o usuário final.  
 

 

 Para a divulgação inicial do projeto nas escolas, ficava a cargo dos PCPs repassar a 

proposta aos professores, que aproveitavam as reuniões de HTPCs. Além disso, foram 

afixados cartazes nas instituições de ensino para divulgar visualmente o TôLigado nas 

escolas que possuíam Sala Ambiente de Informática, as quais possuíam,  em sua maioria, 

acesso à Internet via conexão discada, viabilizada por meio de parceria com instituições 

privadas. A partir de 2002, começou a ser implementado o IntraGov62, programa de 

Governo do Estado de acesso à Internet banda larga em diferentes instituições estaduais, o 

qual vem sendo instalado até o ano de 2007. 

 Inicialmente, o projeto foi concebido para ser utilizado por alunos do ensino 

fundamental (5ª. a 8ª. séries), mas, em 2004, foi ampliado e reformulado para dialogar 

também com alunos do ensino médio, os quais vinham tendo uma participação constante 

não prevista pelos proponentes. Nesta reformulação, foi pensada uma adequação a esta 

ampliação do público-alvo: mudou-se a interface gráfica para uma versão mais infanto-

juvenil, a qual foi inspirada na linguagem de quadrinhos; as atividades propostas pelo site 

foram pensadas para acompanhar transversalmente as matérias de sala de aula, e foram 

incluídas outras possibilidade de interatividade, como blog e chat (só existia fórum). Além 

disso, o site passou a ter atualizações mais constantes, com a inserção de novas sessões, 

como o link “Ligado na Escola”, onde se publicavam dicas e curiosidades, divulgação de 

eventos e o estímulo ao debate por meio da inclusão de um tema semanal que era discutido 

- como, por exemplo, o plebiscito do desarmamento e o protocolo de Kioto - sempre 

                                                 
62 O IntraGov “é uma infra-estrutura única de comunicação, em implantação pelo Governo de São Paulo, que 
cobrirá todo o Estado, podendo ser compartilhada por diferentes órgãos públicos”. Fonte: 
http://www.intragov.sp.gov.br/, Acesso em: 17 de setembro de 2007. 
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acompanhado de uma enquete. A partir de 2004, os moderadores da Escola do Futuro/USP 

também começaram a criar um mailing com os endereços eletrônicos das DEs e escolas 

para efetivar uma melhor comunicação. Nestes e-mails, semanalmente eram enviados 

lembretes sobre o tema de discussão da semana e anunciando a atividade de destaque do 

mês, com a intenção de estimular a publicação. Segundo Skutscka, a inclusão da mala 

direta e da mediação com os professores passou a ser um instrumento de diálogo com as 

escolas, o que não ocorria antes de forma efetiva: 

- Com essa comunicação, a gente começou a receber comunicação de volta. 
Então, por exemplo, a gente começou a receber e-mails pertinentes a outras 
coisas que a gente não tinha antes. Então, a gente tinha muito e-mail assim: - ah! 
Eu adoro o site. Ah! Meu professor não quer trabalhar coma a gente na sala. E de 
repente começou um outro tipo de e-mail, como pedidos de gabarito ENEN, 
provas antigas do END para estudar. Então, começou a haver um interesse da 
escola do futuro não só como mediação do TôLigado, mas como mediação do 
ensino deles. Então, a gente começou a receber e-mail assim: - eu sou aluno da 
sexta série e nossa professora não deixa a gente usar o SAI. O que a gente pode 
fazer? A gente ligava para a DE e comunicava e deixava que a DE cutucasse lá. 

 
 A mala direta inic iou um contato mais próximo com o professor, possibilitando 

uma interação entre público-alvo (escola) e mediador (Escola do Futuro). Além das trocas 

virtuais por e-mail, existiam as ferramentas de interatividade do site: fórum de discussão, 

publicação de publicações nas atividades oferecidas pelo site (Comunidade Viva, Como 

funciona?, Central de Patentes, Bio Trilhas, O Repórter é Você!, Quadrinhos Interativos e 

Webzine) – as quais serão detalhadas adiante -,  chats, blogs e os links que ofereciam a 

possibilidade de navegação. Abaixo, alguns exemplos de mala direta enviadas às DEs e 

escolas estaduais para incentivar a participação no site. 
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Figura 1 - Mala direta enviada às Diretorias de Ensino 
Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 

 

 

Figura 2 – Mala direta institucional enviada às escolas 
Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 
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 No início do primeiro semestre de 2002, foi criada a Gincanas TôLigado, uma 

maneira de incentivar professores e alunos a visitarem, explorarem e publicarem no site. 

De acordo com relatório de março de 2003 da Escola do Futuro, “a Gincana foi planejada 

para premiar alunos e escolas por meio da avaliação de suas publicações no site TôLigado, 

por meio de critérios qualitativos e quantitativos”63. Ocorreram duas Gincanas durante os 

anos de 2001 a 2006 e estas eram encerradas na Farra da Informática Educativa – 

Computer Jamboree, evento lúdico que incluía a premiação das escolas com destaque de 

participação quantitativa e qualitativa no TôLigado. Durante a duração do projeto, foram 

duas Gincanas, as quais, segundo Skutscka, mantinham um mínimo de incentivo ao uso do 

ambiente e aumentavam consideravelmente o número de publicações nos períodos em que 

ocorriam. Como forma de registro das Gincanas, foram produzidos dois vídeos que se 

encontram disponíveis no site: o Clip TôLigado e o Repórter TôLigado no Jamboree. 

 Para descrever o funcionamento do site, foi feita uma leitura dos nós que fazem 

parte da rede hipertextual do TôLigado. Estes são os elementos oferecidos ao internauta 

para que navegue no projeto e estabelece diferentes graus de interatividade. 

 

3.2 O Hipertexto do TôLigado 

  

 O hipertexto64 se transforma num estimulador da participação na rede de conexões 

e um convite para a leitura fora da linearidade, como enfatiza Lévy (1999, p. 61), “com o 

hipertexto, toda leitura é uma escrita potencial”. De acordo com o autor, o hipertexto é o 

“texto estruturado em rede (não exclui nem som, nem imagens), (...), é constituído por nós 

(os elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens, seqüências musicais etc.) e por 

links entre esses nós, referências, notas, ponteiros, ‘botões’ indicando a passagem de um 

nó a outro” (LÉVY, 1999, p. 56).  

 No decorrer das próximas páginas, será descrita a estrutura do site TôLigado, 

navegando por entre seus links, nós do hipertexto, estabelecendo uma leitura por meio das 

conexões disponíveis. Segundo LÉVY, “o navegador pode tornar-se autor de maneira mais 

                                                 
63 Fonte: Relatório de março de 2005, da Escola do Futuro/USP. 
64 “O que é um hipertexto? Como o próprio nome diz, é algo que está numa posição superior à do texto, 
que vai além dele. Dentro do hipertexto existem vários links que permitem tecer o aminho oara outras 
janelas, conectando algumas expressões com novos textos, fazendo com que estes se distanciem da 
linearidade da página e se pareçam mais com uma rede (...). Na Internet, cada homepage é um hipertexto.” 
(VIGNERON & OLIVEIRA, 2005, p. 84) 
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profunda do que ao percorrer uma rede preestabelecida: ao participar da estruturação de 

um texto. A navegação possibilita o ato da escrita- leitura-coletiva” (Ibid, p. 57).  

Os elementos que compõem um site eletrônico educativo são fatores que interferem 

na interatividade de seu público-alvo, desde a organização da interface gráfica na página 

inicial à disposição dos links e organização do hipertexto e hipermídia, com textos e 

imagens acessíveis e adequados ao atores sociais participantes. Em outras palavras, a 

forma e a usabilidade de um site são aspectos que podem estimular ou desestimular a 

interatividade de quem está acessando o meio. Segundo PASSARELLI (2003, p. 42), 

Um site na Internet pressupõe dois aspectos: forma e usabilidades. A forma 
conecta-se à programação visual da interface, entendida como superfície de 
interação entre o usuário e o espaço digital. Também diz respeito a atributos 
midiáticos como vídeo digital, animações 2D e 3D, áudio, imagens, textos e 
hipertexto. A funcionalidade diz respeito à estrutura e apresentação, sem 
considerar o conteúdo ou o tipo de ferramenta oferecida. 

 

Para discutir a importância dos elementos que propiciam a interatividade virtual no 

projeto TôLigado - o jornal interativo da sua escola, será descrita a organização do site, a 

partir da forma e da usabilidade que estes apresentam, mesclando com depoimentos da 

então coordenadora do projeto, entre os anos de 2004 e 2006, Samantha Skutscka, a qual 

contextualizou algumas das escolhas feitas em relação ao design e conteúdo da página 

virtual educativa. Também serão utilizadas informações de relatórios sobre o TôLigado 

disponibilizados pela Escola do Futuro. 
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Figura 3 – Página de entrada para o site do TôLigado 
Fonte: site do TôLigado  
 

Assim que acessado, o site do TôLigado oferece duas opções de navegação: uma 

completa, que apresenta elementos interativos, animação e efeitos sonoros – a qual exige a 

instalação do programa Macromedia Flash Player65 -; e outra simplificada, em HTML66, 

para computadores com conexão discada. A Interface gráfica de ambos é semelhante, com 

diferença de acesso para alguns elementos só disponíveis aos que possuem o computador 

que suporta o Macromedia Flash Player, como animações. A decisão de incluir duas 

opções de navegação foi decorrência da reestruturação do site, em 2004, que trouxe 

elementos visuais mais despojados – voltados ao público-alvo infanto-juvenil -, mas só 

acessíveis a computadores com alta velocidade. Esta alteração impossibilitava que escolas 

com computadores defasados acessassem o site, resultando na inclusão de duas opções de 

                                                 
65 “Adobe Flash (antes Macromedia Flash), ou simplesmente Flash , é um software primariamente de gráfico 
vetorial - apesar de suportar imagens bitmap e vídeos - utilizado geralmente para a criação de animações 
interativas que funcionam embarcadas num navegador web. O produto era desenvolvido e comercializado 
pela Macromedia, empresa especializada em desenvolver programas que auxiliam o processo de criação de 
páginas web.” Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash. Acesso em: 23 de novembro de 2007. 
66 “HTML (acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de 
Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web.” Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML. Acesso em: 23 de novembro de 2007. 
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navegação: uma em flash e outra, criada um mês depois da estréia da nova versão, em 

HTML, acessível a qualquer computador. Como explica Skutscka: 

– Quando a gente reconstruiu este site, todo mundo queria uma coisa moderna, 
bonita, que chamasse a atenção do aluno. Então, fizeram o site em flash, só que 
as escolas estaduais, a maioria delas, não tem banda larga, tem conexão discada, 
e o site demora para abrir. Para remediar isso, nós fizemos a versão em html, 
sem as animações. É igualzinho, mas não tem as animações. Eu acho que se a 
gente tivesse pensado para ser em html com as animações em flash dentro, a 
gente teria uma coisa bem mais rica e não faria esta diferenciação, porque eu 
acho que esta diferenciação que há hoje, veja bem, foi a única maneira de se 
livrar de um problema já pré-existente, que era o site feito em flash, mas criou-se 
esta impressão de desigualdade. Então, dos males foi o menor do que ter um site 
que os outros não pudessem abrir. (...) Quer dizer, a modernidade tem seu preço, 
principalmente num país como o Brasil, que as escolas estaduais têm o 
equipamento que tem. (...) Dois sites diferentes: daí que você sente mais a 
deficiência da escola estadual. 

i 

 

Figura 4 – Página de abertura do site do TôLigado 

Fonte: site do TôLigado  
 

 

Após escolher entre uma ou outra opção de navegação, entra-se na página inicial do 

site. Assim que a página é aberta, um personagem criado para se comunicar com o público-

alvo fala com o internauta: “- Bem-vindo ao TôLigado, o site interativo da sua escola!” 

Segundo PASSARELLI (2007, p. 71) 
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A personagem TôLigado inspira-se nos adolescentes, criando identidade visual 
com a população de alunos. Ele tem a função de ‘guia’ no espaço virtual do site. 
No que tange à interface gráfica optou-se pelo uso de cores vivas e animações 
temáticas atualizadas quinzenalmente. 
 

Os links disponíveis no menu lateral esquerdo da página inicial do site são os 

seguintes: Mochila digital - seção de apoio ao aluno; Sala dos professores – espaço sobre 

educação voltado aos professores; Ligado na Escola – espaço com notícias gerais, das 

escolas e do projeto; Gincana – espaço destinado a divulgar a Gincana do projeto 

TôLigado; TV Ligada – arquivo dos vídeos produzidos sobre o projeto; Mostre sua cara 

– dois diferentes questionários voltados a alunos e professores com o objetivo de levantar o 

perfil dos usuários; Fala aí – oferece ferramentas de interação entre os internautas, como 

fórum, chat e blog; Álbum de família – disponibiliza espaço para publicação de fotos e 

textos de amigos e familiares dos usuários, Fale conosco – espaço para o internauta 

oferecer sugestões, fazer críticas ou tirar dúvidas, Página Inicial – link para retornar à 

página inicial, e Quem somos – descrição breve sobre o projeto. Segundo o relatório da 

Escola do Futuro, de 2006, estes links são denominados de seções de apoio, “por se tratar 

de conteúdos que orientam os usuários do ambiente, desde como navegar e publicar 

(procedimentos) até conteúdos de como desenvolver uma boa atividade de produção do 

conhecimento”. A seguir, uma descrição mais detalhada de cada uma das “seções de 

apoio.”67 

 

                                                 
67 Os textos de apresentação de cada “seção” foram retirados do site do TôLigado. 
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3.2.1 Mochila digital 

Essa é a seção de apoio ao aluno. Aqui você vai encontrar todo o material 
necessário para esclarecer suas dúvidas quanto à navegação na WEB, realização 
das atividades propostas ou qualquer outra dúvida que você tenha em relação ao 
site. Lemb re-se que essa é a sua mochila. Você não pode ir a lugar nenhum sem 
ela! 

 

 

Figura 5 – página da seção Mochila Digital 
Fonte: site do TôLigado 
 

Para orientar os “navegadores” em relação ao funcionamento da web e à publicação 

de textos, esta seção oferece um glossário de termos relacionados à Internet e dicas de 

elaboração de redação. São explicados diversos termos - complexos e simples - da 

linguagem dos internautas, desde os usuais links - definidos como os “vínculos que 

apontam determinadas âncoras, na mesma página ou não, a essência do hipertexto” - ao 

menos usual FTP - definido como “File Transfer Protocol68, que designa um dos 

principais protocolos de transferência de arquivos usado na Internet (...)” -. Além disso, 

outro link oferece desde orientações de como fazer leitura de textos a dicas de elaboração 

de redação, tabelas, gráficos e referências bibliográficas. Outro link - Dúvidas freqüentes - 

apresenta onze perguntas e respostas para as seguintes questões: 1. Quem pode participar 

                                                 
68 “FTP significa File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos), e é uma forma bastante 
rápida e versátil de transferir arquivos (também conhecidos como ficheiros), sendo uma das mais usadas na 
internet”. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol. Acesso em 23 de novembro de 2007. 
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do TôLigado?, 2. Como participar do TôLigado?, 3. O que é Cie/ Codesc?, 4. Como obter a 

senha de minha escola?, 5. Meu código e senha não conferem!, 6. Ao enviar uma atividade, 

recebi a seguinte mensagem: "Esta página expirou"!, 7. Não consigo inserir fotos em 

minha publicação!, 8. Minha foto é publicada com problemas!, 9. Não consigo visualizar 

minha atividade, 10. Como tirar do ar minha atividade publicada com erros? e 11. Tento 

publicar, mas o formulário de publicação não corresponde com a atividade escolhida! Este 

espaço esclarece as dúvidas mais comuns relacionadas ao projeto. 

 

3.2.2 Sala dos professores 

Este é um espaço destinado ao professor que quer tirar o máximo proveito das 
atividades do TôLigado e se manter informado sobre o mundo da Educação! 
  
 

 

Figura 6 – Página da seção Sala dos professores 
Fonte: site do TôLigado 

 

Neste espaço, o site oferece orientações e dicas de utilização do projeto na escola, 

como a sugestão de organizar um rodízio de matérias para o uso dos computadores na Sala 

Ambiente de Informática (SAI) e a criação de um ambiente interativo com os alunos em 

sala de aula. Além disso, apresenta informações sobre como cada atividade oferecida pelo 

site (descritas adiante) pode ser utilizada como ferramenta pedagógica em cada uma das 

disciplinas escolares.  
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Para complementar, o site sugere uma tabela de avaliação processual dos alunos 

participantes do projeto de acordo com a teoria das inteligências emocionais de Gardner: 

Inteligências Linguística, Lógico Matemática, Espacial, Musical, Corporal Cinestésica, 

Interpessoal e Intrapessoal. De acordo com Gardner (2001, p. 58),   

A inteligência lingüística envolve sensibilidade para a língua falada e escrita, a 
habilidade de aprender línguas e a capacidade de usar a língua para atingir certos 
objetivos (...). A inteligência lógico-matemática envolve a capacidade de analisar 
problemas com lógica, de realizar operações matemáticas e investigar questões 
cientificamente (2001:56). (...) A inteligência musical acarreta habilidades na 
atuação, na composição e na apreciação de padrões musicais. A inteligência 
físico-cinestésica acarreta o potencial de se usar o corpo (como a mão ou a boca) 
para resolver problemas ou fabricar produtos. (...) A inteligência espacial tem o 
potencial de reconhecer e manipular os padrões do espaço (aqueles usados, por 
exemplo, por navegadores e pilotos) bem como os padrões de áreas mais 
confinadas (como os que são importantes para escultores, cirurgiões, jogadores 
de xadrez, artistas gráficos ou arquitetos). (...) A inteligência interpessoal denota 
a capacidade de entender as intenções, as motivações e os desejos do próximo e, 
consequentemente, de trabalhar de modo eficiente com terceiros. (...) (2001: 57). 
A inteligência intrapessoal envolve a capacidade de a pessoa se conhecer, de ter 
um modelo individual de trabalho eficiente – incluindo aí os próprios desejos, 
medos e capacidades – e de usar estas informações com eficiência para regular a 
própria vida.  

 

Para isso, apresenta uma tabela com as diferentes atividades propostas pelo site e 

indica as inteligências emocionais trabalhadas em cada uma delas por meio das seguintes 

formas de avaliação: Plenamente Satisfatório, Satisfatório, Não Satisfatório e Não 

Avaliado, como consta abaixo. 
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Nome do Aluno: No.: Série: 

 Inteligência 
Linguística  

Inteligência 
Lógico 

Matemática  

Inteligência 
Espacial  

Inteligência 
Musical  

Inteligência 
Corporal/ 

Cinestésica  

Inteligência 
Interpessoal 

Inteligência 
Intrapessoal  

Comunidade  

Viva 
    

 
  

Como  

Funciona 
   

  
  

Central de  
Patentes 

   
 

   

Bio Trilhas        

O Reporter  

é Você 
    

 
  

Quadrinhos  
Interativos 

    
 

  

Webzine     
 

  

PS (Plenamente Satisfatório) 

S (Satisfatório) 
NS (Não Satisfatório) 

NA (Não Avaliado) 

 
Figura 7 – Tabela das 7 inteligências emocionais e atividades de produção do conhecimento 
Fonte: site do TôLigado 
 
 
 

Além dos links de apoio direto ao projeto, existem dois outros que fazem um 

panorama de algumas políticas públicas do Governo do Estado de São Paulo e do Governo 

Federal, como as novas Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a progressão 

continuada. 
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3.2.3 Ligado na Escola 

Um espaço voltado à divulgação de informações vinculadas às escolas, ao 

projeto TôLigado e à educação. 

 

Figura 8 – Página da seção Ligado na Escola 
Fonte: site da Escola do Futuro 

 

É dividido em TôLigado na mídia - um clipping virtual das matérias sobre o 

TôLigado que foram publicadas nos meios de comunicação; Almanaque - informações 

sobre atualidades, curiosidades e conhecimentos gerais; Notícias – matérias sobre os 

projetos educacionais da Secretaria Estadual de Educação e da Escola do Futuro; Mural da 

escola - quadro de avisos virtual, para informes gerais sobre a escola ou a comunidade; e 

Escolas em destaque – seleção de publicações de escolas participantes do projeto 

TôLigado. Abaixo, alguns exemplos. 
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2005-08-31 - Referendo do Desarmamento          
 
Nossa constituição prevê que a “soberania popular” será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos os cidadãos 
mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular.  
O plebiscito se difere do referendo em apenas um ponto: no plebiscito a Lei 
sobre a qual o povo é consultado ainda não está constituída, enquanto, no 
referendo, a Lei já está escrita e cabe ao cidadão apenas aprová-la ou rejeitá-la. 
Já na iniciativa popular, o povo é quem apresenta o projeto de Lei para a Câmara 
dos Deputados.  
No caso do referendo do dia 23 de outubro, seremos chamados a nos manifestar 
contra ou a favor do artigo 35 da Lei que diz: “É proibida a comercialização de 
arma de fogo e munição em todo território nacional, salvo para as entidades 
previstas no art. 6 desta Lei” ( no caso as entidades previstas seriam as polícias 
civil, militar e federal entre outras).  
Seremos consultados sobre esta Lei pois o governo entende que, se aprovada, 
causará um grande impacto sobre a indústria de armas e implicará no 
desarmamento total do cidadão comum.  
No caso de um país como o Brasil que, segundo a ONU, é recordista mundial em 
mortes causadas por armas de fogo (38 mil brasileiros por ano, ou seja, uma 
morte a cada 12 minutos), o ideal realmente seria a proibição desse comercio, 
criando punições cabíveis para seu contrabando.  
Já é fato que, com o desarmamento, o número de homicídios cairia ainda mais do 
que já vem caindo com a campanha de entrega voluntária, onde já foram tiradas 
de circulação 400 mil armas de fogo. Desde o início dessa campanha, houve uma 
redução de 7% no número de pessoas internadas nos hospitais de São Paulo com 
ferimentos causados por armas e 10,5% no Estado do Rio de Janeiro.  
Esse referendo será o primeiro realizado no Brasil desde a promulgação da 
Constituição Federal em 1988, e é a oportunidade dos jovens acima dos 16 anos 
participarem da história do país e exercerem seu direito de cidadão, afinal, o 
desarmamento é um passo importante para a diminuição da violência e da 
criminalidade.  
Give peace a chance! (Dê uma chance à paz!)  
John Lenon 
Por Samantha Kutscka 

 
Enquete: 

 

            Qual seria seu voto no Referendo de 23 de outubro?  

   Contra a Lei do desarmamento  

  A favor da Lei do desarmamento  

  Ainda não decidi  
 

 

 
 Figura 9 – Imagens utilizadas na atividade “Ligado na Escola” 

Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 
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2005-11-29 - Inep divulga desempenho geral de alunos no Enem 2005  
 
No último dia 22 o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira) divulgou, juntamente com o MEC, o balanço geral da oitava 
edição do Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no dia 25 de setembro de 
2005, que contou com cerca de 3.003.084 e mobilizou mais de 200 mil 
profissionais em mais de quatro mil locais de prova.  
 
O aumento no número de inscritos se deve basicamente ao Prouni (Programa 
Universidade para Todos), que utiliza os resultados do Enem como um dos 
critérios para a seleção dos contemplados com bolsas de estudo integrais ou 
parciais em diversas instituições e universidades do país.  
 
Segundo o relatório os participantes obtiveram em média um desempenho de 40 
pontos na parte objetiva (queda de 13,53% em relação à 2004) e de 55,96 na 
redação (aumento de 14,32% também em relação à 2004).  
 
Na redação o desempenho de insuficiente a regular representou 10,9%, de 
regular a bom 75,7% e de bom a excelente cerca de 13,3%. Nas questões 
objetivas, estão na faixa de insuficiente a regular 60,2% participantes, 34,9% 
entre regular e bom, e 4,9% de bom a excelente.  
 
Confira os gráficos divulgados pelo Inep / Mec, clique aqui. 
 

 
Figura 10 – Ilustração da notícia publicada 
Fonte: Escola do Futuro  
(Relatório Situacional 2001-2005) 

 

MURAL DA ESCOLA 

» Projeto Horta (2005-11-22) 
ESCOLA: JARDIM SANTA CLARA DO LAGO II 
ALUNO: Professores da rede e alunos de 5ª a 8ª séries 
Todos os alunos estão envolvidos no projeto da Horta, com as plantações de 
verduras com o auxilio das professoras. 
 
»Aluna enxadrista de Rio Preto termina em 4º lugar na II Copa de Xadrez Ayrton 
Senna (2005-07-01) 
ESCOLA: BADY BASSIT DEPUTADO 
ALUNO: Coordenadora: maria Luiza Moreira  
A aluna Lorraina Barbosa da 6ª série do Ens. Fundamental,participou do evento 
no Complexo do Ibirapuera, em São Paulo, disputando na categoria sub-12,sendo 
classificada em 4º lugar.A aluna começou a treinar xadrez no início do ano letivo 
de 2005. 
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3.2.4 Gincana  

Você está pronto para se divertir aprendendo??? 
Se está, esse é seu lugar na rede!!!  
 
 

 
Figura 11 - Página da seção Gincana  
Fonte: site do TôLigado 

Espaço destinado a divulgar a Gincana do TôLigado¸ atividade que surgiu com a 

intenção de ocorrer anualmente como um estímulo à participação no projeto. Ocorreram 

duas gincanas ao longo do projeto, a primeira em 2002 e a segunda em 2003. Nestas, as 

escolas que mais publicaram no site e as que obtiveram maior destaque na qualidade de 

suas publicações receberam prêmios em duas categorias: a qualitativa e a quantitativa.  

Nesta seção do site estão presentes o regulamento da gincana e uma descrição das 

gincanas anteriores. Cabe apontar que a Escola Estadual Prof. João Portugal, uma das 

escolas estudadas nesta pesquisa, foi uma das quais recebeu o prêmio dentro do critério 

quantitativo de publicações. Com 40 atividades publicadas, ganhou uma câmera digital 

Intel® Pocket PC para a Sala Ambiente de Informática (SAI) da escola, até hoje a única 

máquina fotográfica digital da instituição. 
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3.2.5 TV Ligada  

Bem-vindo ao nosso canal de vídeos! Aqui você vai encontrar todos os vídeos 
realizados no projeto To Ligado, desde vídeos institucionais até os vídeos das 
Gincanas e dos Game Shows realizados. Prepare a cadeira e sua pipoca! 
 
 

 
Figura 12 – Página da seção TV Ligada 
Fonte: Site do TôLigado 

 

Neste link, o site disponibiliza ao internauta diversos arquivos dos vídeos 

produzidos sobre o projeto, tanto os institucionais quanto os produzidos nas gincanas do 

projeto. Para visualizar estes vídeos, faz-se necessário, no entanto, a instalação do 

programa Windows Media Player 9, o qual só é acessível em computadores mais 

modernos, com maior capacidade de memória. Após a instalação do programa, os vídeos 

são “baixados” em um processo de download progressivo, que deverá ser esperado para 

que se possa assistir ao vídeo por inteiro. Nesta seção, o internauta se depara com as 

recomendações para assistir aos vídeos. 

Estão disponibilizados no site três vídeos institucionais: 1) sobre o projeto 

Computer Jamboree, caracterizado com uma “farra da informática educativa, uma mega 

feira de ciências que apresenta projetos desenvolvidos por todo o Brasil”, que ocorreu em 

2003 e contou com a presença da rede de educação estadual de São Paulo; 2) sobre 

capacitação: “como se faz uma capacitação? Neste vídeo você acompanha todo o processo 

das oficinas de capacitação, desde a concepção inicial até a mediação à distância, posterior 

aos encontros presenciais. O vídeo apresenta ainda depoimentos de professores da rede em 

capacitação na Escola do Futuro da USP”; 3) Game Show: “o Game Show TôLigado é 
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uma grande brincadeira interativa que tem marcado os eventos da secretaria. Dividida em 

dois, a platéia composta por estudantes de ensino médio responde a perguntas sobre 

informática e conhecimentos gerais, tendo que realizar diversas performances no palco”.  

Além destes vídeos, o site disponibiliza mais dois vídeos produzidos nas duas 

Gincanas do projeto, o Repórter TôLigado e o Repórter TôLigado 2, sendo que o primeiro 

registrou o Computer Jamboree de 2002 e o segundo o Computer Jamboree de 2003, 

evento que sediou a entrega do prêmio TôLigado. Nestes vídeos, estão presentes 

depoimentos com impressões de alunos e professores que participaram do projeto. 

 

3.2.6 Mostre sua cara  

QUEREMOS CONHECÊ-LO MELHOR! 
 
ALUNOS 
Antes do envio de suas atividades do TôLigado, gostaríamos da sua colaboração 
na nossa pesquisa. Mostre sua cara respondendo o questionário do aluno! 
Participar é exercer a cidadania! 
 
PROFESSORES  
Gostaríamos da sua colaboração na nossa pesquisa antes de utilizar o TôLigado. 
Para isso, formulamos um questionário do professor cujas informações nos darão 
uma idéia de como são feitas as pesquisas na nossa Escola Pública em que você, 
professor, é a figura central! 
 
 

 

Figura 13 – Página da seção Mostre sua cara 
Fonte: Site do TôLigado 

 



 

 

89

Nesta seção, dois diferentes questionários voltados a alunos e professores buscam 

levantar o perfil dos usuários do site. O preenchimento é optativo e as perguntas abordam a 

temática da pesquisa em sala de aula e no dia-a-dia de alunos e professores. 

 

3.2.7 Fala aí  

Nesta seção estão disponíveis todas as ferramentas de comunicação oferecidas 
pelo TôLigado. Descole um refrigerante e aproveite essa sala de estar virtual para 
conhecer novas pessoas, trocar idéias e emitir suas opiniões! 
 

 

Figura 14 – Página da seção Fala aí  
Fonte: site do TôLigado 
 

Esta seção oferece as possíveis ferramentas de comunicação que podem ser 

utilizadas para a efetivação de diálogos, conversação e discussão entre os freqüentadores 

do site: fórum, chat e blog. Na página, uma breve descrição sobre cada uma das 

ferramentas: 

Chat69 – Aqui você conversa com as pessoas que estiverem conectadas em tempo 
real. 
Fórum70 – Aqui você pode postar mensagens para seus amigos, abrir tópicos de 
discussão, responder à enquetes e entrar em contato com a equipe do TôLigado. 

                                                 
69 O chat é uma “conversa em tempo real através da Internet. Em alguns sistemas mais antigos de chat, a 
tela é dividida em duas. Cada parte contém o texto de um dos interlocutores. Novos sistemas permitem a 
criação de "salas" de conversa com formato de páginas Web. O chat na Internet ficou famoso com os 
servidores IRC (Internet Relay Chat), onde são criadas várias "salas", ou canais, para abrigar os usuários”. 
Fonte: http://tecnologia.uol.com.br/dicionarios/?palavra=chat. Acesso em: 21 de dezembro de 2008. 
70 Fórum é o “termo genérico para grupo de discussão. A palavra fórum pode ser aplicada tanto para grupos 
de discussão da Usenet como para listas de distribuição. Em serviços online norte-americanos, a palavra 
fórum é utilizada para descrever os grupos de discussão internos”. 
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Blog71 – Você pode montar seu próprio blog, com fotos, desenhos, textos e 
receber comentários de outros usuários! 

 De acordo com o relatório situacional da Escola do Futuro72,  

o site TôLigado  disponibiliza ferramentas de comunicação, como Chat, Fórum  e 
Fale Conosco. Através destas ferramentas promovemos troca de idéias com 
alunos e professores, atendemos a dúvidas, sugestões e críticas, e incentivamos a 
participação no site. Consideramos a comunicação como fundamental para e 
criar o envolvimento com o usuário com o ambiente. 

 

3.2.7.1 Chat 

 

 

Figura 15 – Página da Sala de bate-papo 
Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 

  

 O chat é uma ferramenta síncrona: os internautas conversam em tempo real, mas 

este bate-papo não fica arquivado na rede, de maneira acessível para quem quiser 

consultar. Segundo o relatório situacional,  

o chat foi desenvolvido como ferramenta de interação entre alunos e professores 
das escolas públicas do Estado. É uma ferramenta aberta, ou seja, o usuário não 
precisa estar cadastrado no projeto. Devido ao recesso escolar, não houve 
participação expressiva para ilustração. 
 

 De acordo com Samantha Skutscka, o fórum era uma ferramenta mas utilizada por 

professores e alguns alunos do Programa Aluno Monitor73, os outros alunos recorriam mais 

                                                                                                                                                    
 Fonte: http://tecnologia.uol.com.br/dicionarios/?palavra=chat. Acesso em: 21 de dezembro de 2008. 
Acesso em: 23 de novembro de 2007. 
71 O blog “também conhecido por Web log. Jornal pessoal publicado na Web, normalmente com toque 
informal, atualizado com freqüência e direcionado ao público em geral. Blogs geralmente trazem a 
personalidade do autor, seus interesses e um relato de suas atividades (último acesso em 13 de janeiro de 
2008). 

72 Relatório Situacional de 2001-2005 da Escola do Futuro/USP. 
73 Programa do Governo do Estado/ Secretaria Estadual de Educação, no qual alunos das escolas estaduais 
faziam o trabalho de monitor nas Salas-Ambiente de Informática. Esse projeto oferecia aulas de 
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ao chat, não apenas para se comunicar entre escolas, mas principalmente entre alunos da 

mesma instituição. 

 
– Depois que colocou o chat, eles comentavam muito intraescola e não 
interescolas. Eles entravam na sala de informática, às vezes eles estavam 
mexendo no To Ligado, com o chat aberto. Então eles estavam batendo papo ao 
mesmo tempo com os alunos que estavam em volta, a conversa paralela.  

 

3.2.7.2 Fórum  

 O fórum possibilita uma comunicação assíncrona: publica-se uma postagem e esta 

não terá uma resposta em tempo real - como ocorre no chat -, mas ficará arquivada para 

outras pessoas acessarem e responderem, proporcionando um debate entre diferentes 

pessoas. De acordo com o relatório situacional da Escola do Futuro,  

 

O Fórum é uma ferramenta que fomenta a discussão entre os usuários do site, 
com o diferencial do chat de registrar os comentários postados. 
Disponibilizamos diferentes tópicos e enquetes para levantamos opiniões e 
dados sobre o público alvo. Também é uma ferramenta aberta, o que permite a 
participação de alunos, professores e profissionais da rede pública sem 
cadastramento prévio 

 

 

 

Figura 16 – Página do fórum (tópicos abertos da sala “Aluno Monitor”) 
Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 

 

                                                                                                                                                    
informática a estes alunos, os quais, posteriormente, cumpriam uma carga horário de monitoria em 
informática, de forma voluntária, sem remuneração. 



 

 

92

 

  Figura 17 – Página do Fórum e alguns tópicos de discussão 
  Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 
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3.2.8 Fale conosco  

Fale conosco! Entre em contato com a gente! Elogios, sugestões, críticas serão 
sempre bem-vindas! (mensagem em forma de som emitida pelo personagem-
símbolo do projeto TôLigado). 
 
 

 

 
Figura 18 – Página da seção Fale conosco 
Fonte: Site do TôLigado 

 

Espaço para o internauta oferecer sugestões, fazer críticas ou tirar dúvidas. Para 

entrar em contato com o responsável pelo projeto, são requisitadas as seguintes 

informações: nome, e-mail, nome completo da escola, atuação, assunto e um espaço para o 

comentário que deseja deixar. É o espaço de comunicação entre os participantes do projeto 

e os moderadores/ coordenadores. Para ilustrar esta ferramenta, selecionei alguns exemplos 

de mensagens enviadas aos moderadores do projeto74. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Fonte: Relatório Situacional 2001-2005 da Escola do Futuro. 
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Assunto: Outros 
De: karina_ramd001@hotmail.com 

Data: Seg, Março 21, 2005 2:25 am 
Para: toligado@futuro.usp.br 

Prioridade: Normal 
 

 
Nome: Karina Ramd  
Escola: EE. Elis eu Jorge 
Atuação: Professor 
Olá pessoal do Tô Ligado, eu adoro esse site..mas minha escola ainda não tem SAI, esta só com a instalação 
da Intragov e esperando ansiosa a entregas dos 
conputadores...sou professora de física e procuro sempre estar trabalhando com meus 
alunos experimentos e a observação do mundo que está a sua volta... gostaria muito 
de publicar o material dos meus alunos ...um deles foi o "Como funciona?" que 
trabalhei com eles nestes primeiros dias de aula...gostaria de publicar os melhores 
trabalhos e pedir q para quem tivesse a oportunidade que entrase no site...isso é 
possível mesmo que a minha escola não tenha SAI por enquanto...aguardo ansiosa a 
resposta...ahhh o Tô Ligado esta ótimo com essa nova carinha...queria dizer isto faz 
um tempão...o TôLigado...me dá inspiração...para desenvolver atividades mesmo não tendo SAI na "minha" 
escola..um grande abraço... Karina 
 

Assunto:  Re: Publique sua invenção na Central 
de Patentes do TôLigado!!! 

De: "sandra" <sandra@plotenge.com.br> 
Data: Seg, Abril 11, 2005 9:45 pm 
Para: TôLigado <toligado@futuro.usp.br> 

Prioridade: Normal 
 

 
Samantha, 
tuo bem? Lembra de mim, estava na coordenação do 
Miziara agora passei para o Monsenhor, execelente escola, vamos iniciar um novo 
trabalho, nos aguarde. E a gincana 2004? tem novidades??? 
Beijos. Sandra. 

 
 

Assunto:  Outros 
De: lohan_godines@hotmail.com 

Data: Sab, Maio 7, 2005 8:58 pm 
Para: toligado@futuro.usp.br 

Prioridade: Normal 
 

 

Nome: Lohan Menezes de Oliveira 
Escola: E.E.ProfºAry de Oliveria Garcia  
Atuação: Aluno 
Bom estamos enviando este e-mail pois o nosso diretor da escola enviou sobre o "To 
Ligado" pois eu aluno do 1ºAno montei junto com varios outros alunos do GrÊmio  
estudantil (onde eu sou o presidente), um jornal estudantil com o nome "Tá Ligado" 
(isso sem saber q existia o to ligado0 e queriamos uma ajuda de vcs sei la  
anunciando no site e fazendo parceria conosco obrigado 

 

 
Figura 19 - Algumas mensagens recebidas no Fale Conosco 
Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 
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3.2.9 Álbum de família  

Aqui você pode montar o seu álbum de família e, porque não, o da sua 
comunidade. Afinal, há sempre aquelas pessoas que, de tão amigas, são como 
parentes para nós. Como aquela senhora que lhe viu crescer e você considera 
como uma mãe. Ou certos colegas de trabalho ou amigos que são como irmãos. 
Ou mesmo aquele vizinho com quem você manteve uma relação de amizade por 
tantos anos... Bom, com uma família tão grande não vai faltar inspiração para 
você contar as histórias mais emocionantes , os fatos mais curiosos e memoráveis 
aqui no seu ÁLBUM DE FAMÍLIA do TôLigado. 
 

 
Figura 20 – Página da seção Álbum de família 
Fonte: Site do TôLigado 

 

Nesta seção, desenvolvida para ser utilizada pelo projeto “Escola da Família”75, 

internauta possui um espaço disponibilizado para a publicação de fotos e textos de amigos 

e familiares.  

 

3.2.10 Quem somos  

Descrição breve sobre o projeto a partir do seguinte texto: 

O projeto To Ligado foi concebido para ancorar atividades de pesquisa, 
produção do conhecimento e comunicação dos alunos do ensino fundamental (5a 
à 8a série) e ensino médio das escolas públicas estaduais de São Paulo que 
possuem SAI - Sala Ambiente de Informática. A metáfora do jornal interativo 
cria um ambiente de aprendizagem propício à socialização do conhecimento e 
conseqüente criação de comunidades virtuais de aprendizagem e de prática.  
 
É um site por onde o aluno se inicia na navegação pela Internet, com o intuito de 
pesquisar diversos tópicos, com a finalidade produzir textos próprios e de 

                                                 
75Por este por este motivo, esta atividade era considerada uma atividade a parte. 
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publicar seus trabalhos com a assessoria seus professores. A interação pretendida 
entre a tecnologia digital e aprendizagem é iniciada através das atividades 
propostas pelo site. O resultado final de um trabalho de pesquisa realizado pelo 
aluno é uma publicação assinada por ele e disponibilizada na Internet. Assim, há 
diferentes atividades interdisciplinares à disposição do professor e aluno e um 
conteúdo especial de ajuda e suporte para cada uma das atividades sugeridas. 
 

 
 Figura 21 – Página da seção Quem somos  
 Fonte: Site do TôLigado 

 

3.2.11 Atividades de produção do conhecimento  

 

 A produção do conhecimento e o estímulo à pesquisa ocorriam principalmente por 

meio de publicação nas atividades temáticas oferecidas pelo projeto. Segundo Skutscka, 

esta era a ferramenta mais importante do site, que atendia mais aos objetivos do projeto, 

pois “o objetivo do site é agregar conhecimento, é ensinar a fazer pesquisa, é dar uma 

roupagem para que tudo isso se torne um pouco mais interessante”. Para possibilitar a 

publicação no site, foi desenvolvido um sistema em que se acoplou um banco de dados das 

escolas participantes à interface do projeto (PASSARELLI, p. 71). Assim, só as escolas 

cadastradas poderiam publicar no site, por meio de uma senha, sendo que o acesso às 

publicações era aberto a qualquer pessoa que desejasse navegar nas informações. Abaixo, 

as telas que mostram como as atividades podiam ser publicadas e consultadas: era 

necessário inserir um login para acessar o formulário de publicação. A busca de atividades 

publicadas podia ser feita por atividade, data, escola e/ou ator. 
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 Figura 22 – Página de entrada nas atividades de produção do conhecimento   
 Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 
 
 
 
 
 

 
 

  Figura 23 - Formulário de publicação de atividades – Comunidade Viva 
  Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 
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Figura 24 – Página de busca das atividades publicadas 
Fonte: Escola do Futuro (Relatório Situacional 2001-2005) 
 
  

 As atividades de produção do conhecimento foram pensadas de acordo com as 

disciplinas, para que o professor as aproveitasse em suas aulas, pensando em possíveis 

publicações junto aos alunos. “A interação pretendida entre tecnologia digital e 

aprendizagem é propiciada através das atividades de publicação das pesquisas propostas 

pelo site. O resultado final de um eventual trabalho de pesquisa a ser realizado pelo aluno é 

uma publicação assinado por ele e disponibilizada na Internet” (PASSARELLI, p. 71). As 

publicações no TôLigado podem ser feitas a partir das atividades propostas pelo site - links 

que se encontram em barra superior horizontal da página. São as seguintes: “Comunidade 

Viva”, que visa despertar nos estudantes o interesse pelo resgate da memória histórica, 

social e cultural de suas comunidades; “Como funciona?” Espaço dedicado à realização 

de pesquisas sobre o funcionamento de qualquer objeto ou mecanismo, de acordo com a 

orientação do professor; “Central de patentes”, no qual o aluno possui um espaço para 

publicar sua invenção ou recriação, demonstrando suas capacidades criativas; “Bio 

Trilhas”, em que os alunos têm a oportunidade de vivenciar os ensinamentos de sala se 

aula e laboratório das disciplinas de Biologia, Geografia Física e Educação Artística num 

passeio pelas trilhas dos parques de São Paulo; “O Repórter é Você!”, na qual o aluno é 

convidado a produzir uma matéria jornalística ou uma entrevista, tendo como fonte um dos 

trabalhos enviados ou que estão em desenvolvimento em outras atividades do site; 
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“Quadrinhos Interativos”, em que o aluno é solicitado a contar, em quadrinhos, como foi 

participar das atividades do TôLigado; “Web Zine”, atividade aberta a publicações de 

diferentes tipos de textos, como poesias, contos e crônicas.  

 
Figura 25 – Página da Atividade Comunidade Viva 
Fonte: site do TôLigado 
 
 

A partir destas opções, professores, alunos e gestores são “convidados” a participar 

do site, por meio de publicações de textos e audiovisuais (imagens, fotos, sons, música, 

animações e vídeo) os quais ficarão disponíveis no site a quem quiser acessar. Cabe 

ressaltar que estas publicações ocorriam sempre por meio de um intermediador – professor 

ou coordenador – que, durante a duração do projeto, avaliavam as propostas de alunos e 

enviavam para os moderadores do site, funcionários da Escola do Futuro. Para isso, 

professores e coordenadores deveriam ter um cadastro no projeto para obter o Código da 

Escola (ou CIE) - número de identificação da escola no site do TôLigado. A partir deste e 

da respectiva senha que as publicações se tornavam possíveis, como consta na orientação 

abaixo presente no site: 

 

Por intermédio de professores de qualquer disciplina o aluno poderá publicar no 
site TôLigado um trabalho com texto, imagens e sons, que ficará disponível na 
internet para que todos tenham acesso. Este trabalho deve contemplar as 
atividades propostas pelo site em suas várias sessões, atendendo o caráter 
interdisciplinar do projeto. Considerando que a escola é um dos locais 
privilegiados de produção do conhecimento em nossa sociedade, o site TôLigado 
vem contribuir para sua divulgação, permitindo que este conteúdo extrapole os 
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muros da escola. Se você é professor e quer publicar trabalhos de seus alunos, 
basta que você tenha em mãos o Codesc (Cie) de sua escola para obter a senha 
em nosso site. 

 

A interatividade propiciada pelo site ocorria, assim, de diferentes maneiras: entre os 

agentes sociais da escola (alunos, professores e gestores), entre agentes sociais e 

ferramentas oferecidas pelo site – chats, blogs, fóruns e atividades de produção do 

conhecimento -, entre agentes sociais de diferentes escolas pelo meio virtual e nas 

atividades presenciais. Para aprofundar o conceito de interatividade como elemento 

indispensável para a ocorrência da comunicação e educação ou educomunicação, fiz 

algumas reflexões a respeito desta relação no próximo item desta dissertação. 

 

3.3 Interatividade e Produção do Conhecimento 

 

A interatividade é um fator primordial para a produção do conhecimento. De 

acordo com Bakhtin, “a consciência só pode surgir e se afirmar como realidade mediante a 

encarnação material em signos (...), e os signos só emergem do processo de interação entre 

uma consciência individual e uma outra” (BAKHTIN Apud RAMAL, 2002, p. 227). 

Bakhtin criou o conceito de polifonia para definir as inúmeras vozes presentes no processo 

de interação, as quais possibilitariam o desenvolvimento do pensamento. Segundo Ramal, 

citando Bakhtin,  

 

Para Mikhail Bakhtin, a palavra ou o discurso não têm vida própria se 
permanecem congelados, afastados da interação verbal. A palavra viva reúne e 
articula em si a presença e a força de autores e leitores (...). Subjetividade, 
linguagem e polifonia tornam-se três conceitos em permanente articulação: é no 
discurso que a consciência se constitui, e só posso constituir-me na relação 
dialógica (sempre dinâmica e repleta de negociações e conflitos) com outros 
sujeitos (RAMAL, 2002, p.121 - 122). 
 

 A rede virtual se constitui, assim, enquanto um ambiente que propicia a polifonia, 

se transformando numa aglutinadora de diversas vozes em interação. A tecnologia como 

uma extensão dos órgãos motores e sensoriais possibilita que esta troca, por meio de 

diferentes ferramentas e linguagens, impulsione a produção de conhecimento por meio da 

comunicação interativa. E como as novas tecnologias possibilitam a interação humana? O 

dialogismo ou conversação ou até heterodialogismo (SANTAELLA, 2004) por meio do 

computador é propiciado, em grande parte, pelas interfaces gráficas presentes na máquina. 
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“Assim, a interatividade (a conexão, a conversação) precisa de um ambiente que a propicie 

e por isso não podemos defini- la sem a idéia de interface. Este é o ambiente de diálogo ou 

como alguns autores preferem, o commom ground, o terreno comum, o espaço onde se dá a 

interatividade” (LEMOS, 2004, p. 110). 

A união entre forma, conteúdo, técnicas e tecnologia, portanto, torna-se 

fundamental para propiciar uma interação entre ser humano e meios de comunicação. No 

caso do computador, o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias interativas tornou 

possível a participação de usuários sem conhecimento de programação de sistemas, os 

quais podem acessar o computador por meio de interfaces gráficas. De acordo com Pierre 

Lévy, as interfaces são todos os aparatos materiais que permitem a interação entre o 

universo da informação digital e o mundo ordinário. Para ele, “a evolução das interfaces de 

saída deu-se no sentido de uma melhoria da definição e de uma diversificação dos modos 

de comunicação da informação” (LÉVY, 1999, p. 37). Ainda, segundo Santaella (2004, p. 

39), 

A chave para conectar a rede está no seu conjunto subjacente de regras de 
comunicação ou protocolos. Para o usuário, a execução dos protocolos da rede é 
até certo ponto fácil, na medida em que não é necessário saber o que está por 
baixo da interface na tela, muito menos como funcionam os programas 
computacionais e a máquina em que esses programas são processados. Se o 
usuário não tiver muitas pretensões exploratórias, basta memorizar um plano 
técnico de indicações sumárias para que ele possa entrar na rede. É por isso que 
crianças de cinco anos já são capazes de se conectar a partir da memorização de 
uma pequena seqüência de ícones. 

 

E para tornar possível o uso do computador no cotidiano de pessoas leigas – que 

não são programadoras de sistemas ou profissionais da área – o desenvolvimento da 

interface gráfica e de novas formas de interação entre o ser humano e o computador foi 

fundamental. 76 A partir de então, tornou-se possível a manipulação de informações no 

computador sem que a pessoa tivesse o conhecimento dos códigos matemáticos que 

formam o sistema digital77.  

A noção de interface gráfica (a manipulação de ícones pelo intermédio de um 
apontador – o mouse) foi popularizado com a Apple Macintosh. O objetivo do 
Macintosh era trazer ao grande público um sistema de manipulação de 
informações de fácil manuseio fazendo-se analogias com os objetos do nosso 
dia-a-dia (pastas, arquivos, lixeiras...). O Macintosh, através de sua interface 

                                                 
76 A emp resa responsável pela inovação da interface gráfica foi a Apple Macintosh. 
77 Santaella utiliza o termo hipermídia para designar a convergência de mídias na Internet, tecnologia 
possível graças à organização das informações em dígitos – bites de 0 a 1 - que enquadra todas as 
diferentes linguagens dentro de uma universal: a linguagem binária. Desta forma, som, imagem, textos e 
programas de informática podem ser processados dentro de um único meio de comunicação digital, através 
da linguagem binária, “uma espécie de esperanto das máquinas” (SANTAELLA, 2004, p. 31). 
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gráfica, instaura um diálogo entre o homem e o computador de forma quase 
orgânica. Hoje quando falamos de interface gráfica (ou GUI – Graphic Users 
Interface), pensamos no mouse, nos ícones e na barra de menus. Mas a evolução 
das interfaces homem-computador começou lentamente com os plugs e válvulas 
até chegar à imersão completa com a realidade virtual (LEMOS, 2004, p. 110). 

 

Os ícones, links, imagens - elementos presentes na interface gráfica – são 

facilitadores e possibilitadores da ocorrência de interatividade entre ser humano e 

computador. Por meio desta mediação da interface gráfica, se faz possível uma 

comunicação interativa, a qual “pressupõe que haja necessariamente intercâmbio e mútua 

influência do emissor e receptor na produção das mensagens transmitidas” (...), produzidas 

numa região intersticial em que emissor e receptor trocam continuamente de papéis” 

(SANTAELLA, 2004: 160).  

Para a Santaella, há pelo menos quatro tipos principais de comunicação interativa: 

a) a comunicação face-a-face; b) a comunicação epistolar; c) a comunicação telefônica; d) 

a comunicação mediada por computador (Ibid, p. 60), detalhadas adiante. 

 Na conversação face-a-face, ambos os corpos estão presentes e as possibilidades de 

diálogo aumentam, uma vez que corpo e voz ampliam as possibilidades de interação. Na 

comunicação epistolar, a base é a escrita, o que pode anular as possibilidades de interação, 

pela distância espaço-temporal que pode haver. Além disso, os elementos presentes da 

comunicação face-a-face, como expressões corporais e componentes semióticos têm que 

ser substituídos por outras formas de expressão/ manifestação. A comunicação telefônica 

possibilita a interação via voz em tempo real, reduzindo-se ao sentido da audição e à fala. 

Por último, a comunicação mediada por computador torna a interação possível por meio de 

diferentes elementos, principalmente após a convergência das mídias – em que imagem, 

som e escrita se misturam -, aumentando os sentidos perceptivos humanos envolvidos no 

processo. Para Santaella, “uma das características principais da tecnologia criada e 

distribuída em forma digital, potencializada pela configuração informacional em rede, é 

permitir que os meios de comunicação possam atingir os usuários e obter um feedback 

imediato” (SANTAELLA, 2004, p. 151). 

Segundo Pierre Lévy (1999, p. 63), o dispositivo comunicaciona l designa a relação 

entre os participantes da comunicação em três categorias: 1) um-todos: um centro emissor 

envia suas mensagens a um grande número de receptores passivos e dispersos (TV, rádio 

etc.); 2); um-um: relações recíprocas entre interlocutores, de indivíduo a indivíduo, ponto a 

ponto (correio e telefone); 3) todos-todos: o ciberespaço torna disponível um dispositivo 
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comunicacional original já que ele permite que comunidades constituam de forma 

progressiva e de maneira cooperativa um contexto comum (teleconferência, www etc.). 

Ainda segundo o autor, o grau de interatividade de uma mídia ou de um dispositivo 

de comunicação pode ser mediado nos seguintes eixos, bem diferentes: 1) possibilidades 

de apropriação e de personalização da mensagem recebida; 2) reciprocidade da 

comunicação (um-um ou todos-todos); 3) virtualidade; 4) implicação da imagem dos 

participantes nas mensagens; e 4) telepresença. 

 A interação pode ocorrer de duas formas: entre ser humano e computador e entre 

ser humano e ser humano por meio do computador. De acordo com LEMOS (2004, p. 

112), a interatividade propiciada por máquinas pode ser do tipo técnico analógico-

mecânico, que seria a relação com a máquina para fins mecânicos (como dirigir um carro); 

social (ou simplesmente interação), quando a máquina de alguma forma estimula o 

relacionamento entre as pessoas (telefone, por exemplo), e a interatividade técnico 

eletrônico-digital, em que há uma união das duas interações, já que o mundo virtual 

possibilita a interação social por meio da interação técnica analógica-mecânica. Segundo o 

autor,  

(...) além da interatividade de tipo analógico mecânica e da interação social, 
podemos dizer que os novos media digitais vão proporcionar uma nova 
qualidade de interação, ou o que chamamos hoje de interatividade digital: uma 
interação técnica de tipo eletrônico-digital correspondendo à superação do 
paradigma analógico-mecânico. (...) A interatividade digital é um tipo de relação 
tecno-social (...). A tecnologia digital possibilita ao usuário interagir não mais 
apenas com o objeto (a máquina ou a ferramenta), mas com a informação, isto é, 
com o conteúdo. Isso vale tanto para uma emissão da televisão digital, como para 
os ícones das interfaces gráficas dos microcomputadores.  (LEMOS, 2004, p. 
114). 

 

 A partir destes conceitos, dividirei a interação propiciada pela máquina em 

interação ser humano-computador e interação ser humano-ser humano por meio do 

computador. 

 

3.3.1 Interação ser humano-computador 

 

Neste caso, a pessoa estabelece uma relação com a máquina, numa interatividade 

técnico analógico-mecânica e técnico eletrônico-digital e, a partir de sua interface gráfica, 

interage com as atividades oferecidas pela máquina: a interação ocorre entre o corpo, o 

sistema cognitivo humano e o computador. Os jogos eletrônicos são exemplos deste tipo de 
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interação, já que existe em estímulo por parte da pessoa e uma resposta por parte do 

computador e vice-versa. A interface inteligível desenvolvida é fundamental para propiciar 

a interação. 

 

3.3.2 A interação ser humano-ser humano por meio do computador (Internet)  

 

A interatividade propiciada é técnico analógico-mecânica e técnico eletrônico-

digital e social: uma interatividade digital, em que a comunicação é bidirecional e até 

multidirecional e a comunicação pode ocorrer em tempo real ou não e por meio de 

diferentes linguagens da hipermídia.   

  Existem três formas de interatividade: a unidirecional (um-todos ou um-um), 

bidirecional (um-um com troca) e a multidirecional (todos-todos) (ALAVA apud 

PASSARELLI, 2006, p. 34-35), sendo que no ciberespaço, os graus de interferência do 

receptor-produtor de informações se intensificam, por meio das diferentes mídias presentes 

na Internet. O internauta possui diversas possibilidades de dialogar, já que a diversidade de 

instrumentos aumenta. De acordo com Lévy (1999, p. 101), o ciberespaço possibilita os 

seguintes modos de comunicação e de interação: acesso à distância e transferência de 

arquivos; correio eletrônico (troca de mensagens); conferências eletrônicas (a partir de 

centros de interesse); e groupware: os programas e sistemas a serviço do trabalho 

cooperativo (ex.: intranet). Para Santaella (2004, p. 164), 

os sistemas usados na internet são muitos, exibindo diferentes capacidades 
tecnológicas e de interação, tanto sincrônica (como é o caso dos chats), quanto 
assincrônica (correio eletrônico e fóruns). Além disso, a proliferação exuberante 
de sites e portais que estão disponibilizados para consulta na rede deu origem à 
interatividade informática que produz o hipertexto hipermidiático no qual 
camadas de dados relacionadas entre si permitem gerar uma informação a partir 
de escolhas aleatórias. Nesse caso, (...) é a interatividade do cibernauta que cria o 
hipertexto, nos nexos, nós e redes multilineares que vão sendo geradas por suas 
escolhas de leituras. 
 

 E como o foi a interatividade no projeto TôLigado? Que ferramentas foram mais 

utilizadas que propiciaram a interatividade entre alunos, professores e gestores e as novas 

tecnologias, de forma a promover encontros virtuais e presenciais? A seguir, descrevo que 

métodos foram utilizados para elaborar a análise da interatividade que será desenvolvida 

no Capítulo 4 desta dissertação.  
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3.4 Linkando o TôLigado: Caminhos para a Análise da Interatividade  

 

 Orozco Gómez78, um dos teóricos da teoria da recepção79, define o conceito de 

interatividade como o conjunto de possibilidades que o usuário tem em relação com o 

referente para modificar as informações disponíveis no meio e transformar receptores em 

produtores. Segundo o autor, existem quatro dimensões da interatividade: a técnica, a 

comunicativa, a multimídia e temática. De acordo com ele, a relação que estabelecemos 

com as “telas velhas” (as da televisão) é de interação: interagimos com o referente da tela, 

mas este se mantém intacto. Na relação com o meio digital, ocorre a interatividade, em que 

se vai modificar o referente da tela digital.  

 A primeira dimensão da interatividade, a técnica, é definida como a capacidade do 

sistema de máquinas em poder produzir informações. A segunda, a comunicativa, é 

quando se estabelece uma relação comunicativa por meio do suporte tecnológico. A 

terceira, a multimídia, é classificada como a combinação de imagens com sons, vídeo, 

fotografia, entre outros recursos de linguagens, levando à construção de um novo objeto 

informacional. A quarta dimensão é a temática, quando se produz algo sobre algum tema. 

A interatividade é característica que marca a construção da cibersociedade. Sem 

interatividade, não há ciberespaço, ambiente formado pela troca em rede dos diversos 

usuários da Internet.  

A pesquisa e a produção do conhecimento do projeto TôLigado: o jornal interativo 

da sua escola eram estimuladas por meio de diferentes atividades: pesquisa na Internet; 

criação e publicação de textos, imagens e sons; e participação em chats, blogs e fóruns. 

Esta pesquisa efetivou um mapeamento das diferentes formas de interatividade presentes 

no site, levando em consideração o período que abrange os anos de 2002 a 2005. Para uma 

análise mais aprofundada da interatividade no ambiente virtual do TôLigado, foi feita um 

levantamento de 10% das publicações nas atividades de conhecimento, entre os anos de 

                                                 
78 Professor da Universidad de Gualajara, na palestra “De la interación a la interatividade: desafios para los 
estudios de recepción”, ministrada em maio de 2006 na própria Escola de Comunicações e Artes (ECA) da 
USP. 
79 Segundo Orozco Gomes (2000, p. 112), “Um nuevo entendimiento de larecepción comenzaría por el 
mismo nombre y prosseguiria com los referentes com los que está concetada em tanto proceso y resultado, 
y supondría entender la recepción como  uma interacción mediática particular, cuya particularidad 
precisamente debiera definirse, no por SUS adejetivos que la califican, sino por el médio que involucra: 
tele-videncias, escucha rediofónica, lectura. Cada uno de estos procesos conlleva a su vez códigos, 
gêneros,tecnologias, médios y competências comunicativas singulares, que se manifiestan em contextos 
específicos e ‘scenarios’ y que necesariamente son objeto de mediaciones.” 
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2002 e 2005, efetuando uma amostragem de 814 publicações de 135 escolas (9,45% das 

escolas participantes), as quais foram analisadas quantitativamente e qualitativamente. Para 

buscar responder questões de caráter mais aprofundado, recorreu-se a duas escolas que 

tiveram um destaque de publicação no site do TôLigado, as quais foram analisadas em 

pesquisa de campo. Desta maneira, a pesquisa foi dividida em duas etapas: etnografia no 

virtual e etnografia na escola pública, que serão detalhados a seguir. 

  

3.5 O método Etnográfico  

  

A etnografia, fundamento da investigação antropológica, “consiste na observação e 

análise de grupos humanos considerados em sua particularidade” (LÉVI-STRAUSS, 1970, 

p. 14). O objetivo fundamental da pesquisa de campo é o de “estabelecer o contorno firme 

e claro da constituição” grupal e delinear as leis e os padrões de todos os fenômenos 

culturais, isolando-os de fatos irrelevantes (MALINOWSKI, 1922, p. 24), apresentando “o 

ponto de vista dos nativos, seu relacionamento com a vida, sua visão de seu mundo” 

(MALINOWSKI, 1922, p. 33). É a partir da observação participante, fundada por 

Malinowski, e da descrição densa, termo cunhado por GERTZ80 (1973, p. 26) que o 

antropólogo vai construindo sua teia de análises sobre seu objeto de estudo.  

Assim como o meio urbano foi um campo incorporado pela antropologia81, a 

Internet e sua rede virtual passaram a ser objeto de estudo etnográfico. Christine Hine, em 

Virtual Etnography, lança duas perspectivas para iniciar um aprofundamento etnográfico 

de estudo da Internet, qual, segundo a autora “(...) pode ser entendida de duas diferentes 

maneiras: como uma cultura, no próprio sentido do termo, e como um artefato cultural82” 

(HINE, 2000, p. 14).  Partindo da primeira idéia (a Internet enquanto cultura), há o 

reconhecimento de pesquisadores das ciências sociais de que existem relações sociais 

significativas no ciberespaço, no qua l a comunicação mediada pelo computador (CMC) 

cria um contexto cultural a ser analisado. Neste novo espaço, cabe pesquisar as novas 

relações sociais que são construídas, as comunidades que surgem e suas regras e 

características específicas para além dos efeitos negativos e positivos da Internet (HINE, 

2000, p. 17). A segunda idéia, parte do pressuposto de que a “Internet não é nada mais do 

                                                 
80 Segundo GEERTZ, a a etnografia é uma descrição densa e os etnógrafos são aqueles que fazem a 
descrição (1973, p. 26). 
81 A denominada antropologia urbana. 
82 Original em inglês. A tradução foi feita pela autora desta dissertação. 
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que uma soma de computadores que propiciam a comunicação por meio de uma linguagem 

própria, o protocolo TCP/ IP83” (HINE, 2000, p. 27). Assim, “o termo Internet é usado para 

indicar um conjunto de programas que possibilitam formas particulares de comunicação e 

compartilhamento de informações84” (HINE, 2000, p. 27) 

Para estudar o site do Tô Ligado, levarei em consideração estes dois pensamentos, 

reconhecendo a importância do aparato tecnológico enquanto propiciador de relações 

sociais próprias no meio virtual. O surgimento de um ciberespaço e de uma cibercultura 

transformam, portanto, o ambiente virtual num novo campo de estudos: seus agentes, 

comunidades, formas de comunicação e representações passam a ser analisadas.  

 

3.5.1 A etnografia no virtual 

 

O conceito de etnografia virtual surge neste contexto de pesquisas que analisam a 

Internet e sua rede de interações. Em 2006, ocorreu o III Congresso Observatorio para La 

Cibersociedad85, on line, no qual foi criado um grupo de trabalho sobre etnografias do 

digital (etnografias de lo digital). Na apresentação do grupo de trabalho, trazem a seguinte 

definição: 

 

Por 'etnografías de lo digital' queremos designar las formas de hacer etnográfico 
en el espacio de interacción que configura Internet y las tecnologías digitales 
(teléfonos móviles, fotografía digital, redes inalámbricas, etc.). De manera que 
en el concepto de 'etnografías de lo digital' aglutinamos la etnografía virtual 
(Hine, 2000), la etnografía del ciberespacio (Hakken, 1999), la etnografía de/en/a 
través de Internet (Baulieau, 2004), la ciber-etnografía (Escobar, 1994),  etc.86 

 

O termo etnografia virtual passou a ser utilizado para designar não só a pesquisa 

que se faz sobre o meio virtual e seus agentes87, mas os métodos informacionais que 

podem ser utilizados enquanto instrumentos de pesquisa. DWYER (2004, p. 325-335) 

enumerou sete metodologias informacionais : (a) publicação, divulgação e ensino por meio 

da Internet; (b) disponibilidade de bases de dados, bibliotecas virtuais e outras fontes de 

                                                 
83 Original em inglês. A tradução foi feita pela autora desta dissertação. 
84 Original em inglês. A tradução foi feita pela autora desta dissertação. 
85 Neste Congresso, participei com a comunicação “Inclusão digital na escola pública: inter-relacionando a 
comunicação, a tecnologias e a educação”. 
86 http://www.uned.es/etnovirtual/  
87 Segundo Bourdieu, “cada agente, saiba ele ou não, queira ele ou não, é produtor e reprodutor de sentido 
objetivo: porque suas ações e obras são o produto de um modus operandi  do qual ele não é o produtor do 
qual não tem o domínio consciente, elas encerram uma ‘intenção objetiva’, como diz a escolástica, que 
sempre ultrapassa suas intenções conscientes” (BOURDIEU, 2003, p. 65). 
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investigação em formato digital; (c) programas de analise estatística; (d) programas de 

análise qualitativa; (e) programas de geoprocessamento; (f) programas de inteligência 

artificial; (g) laboratórios sociais virtuais. 

Como recurso de análise quantitativa e qualitativa do TôLigado, foi utilizado o 

software Access, para a criação de um banco de dados. Como já citado anteriormente, 

foram selecionadas 10% das escolas participantes do projeto TôLigado - entre os anos de 

2002 e 200588 -, totalizando 135 escolas, as quais tiveram suas 814 publicações analisadas. 

Para a análise do site, foi feito um mapeamento dos diferentes elementos que compõem seu 

hipertexto e sua hipermídia, entendendo-se por hipertexto como a “forma de texto que é 

mediada pelo computador e contêm ‘links’ autorais que cria associações entre diferentes 

elementos no hipertexto (DICKS & MASON, 1998)89”; e por hipermídia como  

“convencionalmente usado para descrever hipertextos que incorporam outras mídias como 

o vídeo, imagens fotográficas, som, gráficos, entre outros (DICKS & MASON, 1998).” 

A etnografia no virtual do projeto TôLigado foi dividida em três procedimentos: 1) 

Navegação livre e análise dos diferentes elementos do site – interface gráfica, links 

disponíveis, imagens, sons e recursos disponíveis para a interatividade – esta já elaborada 

no início do Capítulo 3; 2) Análise da interatividade no site (acessos, chat, fórum, fale 

conosco, blogs e publicações) e levantamento de 10% das publicações nas atividades de 

produção do conhecimento, totalizando 814 publicações de 135 escolas que foram 

tabuladas e organizadas em um de banco de dados criado com auxílio do programa 

Access90; e 3) Leitura e análise das publicações das escolas pesquisadas, com enfoque 

qualitativo. 

As publicações foram escolhidas aleatoriamente, levando-se em consideração as 

escolas que publicaram entre os anos de 2002 a 200591 e foram acessadas no arquivo 

virtual do site, espaço onde estão armazenadas todas as publicações das atividades de 

                                                 
88 O ano de 2006 não foi escolhido por ter sido o ano em que se interrompeu o projeto, sendo um ano 
atípico no processo de envolvimento das escolas. 
89 Fonte: http://www.socresonline.org.uk/3/3/3.html. Acessso em: 26 de novembro de 2007. A tradução foi 
feita pela autora da pesquisa. O texto original é o seguinte: ““Our working definition of hypertext  
conceptualises it as a form of text that is computer-mediated and contains authored 'links' that create 
associations between different elements in the hypertext. The term 'hypermedia' is conventionally used to 
describe hypertexts which incorporate other media such as video, photographic images, sound, graphics, 
and so on”. 
90 Para este trabalho, foi solicitado o apoio de uma programadora do Software Access. 
91 O projeto ocorreu entre os anos de 2001 e 2006. No entanto, foi a partir de 2002 que começou de fato a 
ser utilizado na rede de professores. Já, no ano de 2006 deixou de possuir mediação pelo cancelamento 
provisório do projeto pela Secretaria de Educação, que se formalizou em agosto deste mesmo ano. Assim, 
esta pesquisa optou por estudar os anos em que o projeto ocorreu de forma regular: de 2002 a 2005. 
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produção do conhecimento. Foi feita uma pesquisa de publicações postadas no passado, 

não sendo possível a análise destas no tempo em que estas ocorriam. Os elementos do 

objeto de estudo para a análise, então, estavam nas próprias publicações, em relatórios da 

Escola do Futuro ou nas entrevistas feitas nas escolas. 

O campo virtual possui a vantagem de ter as informações registradas em sua 

memória, diferente do campo presencial, no qual as informações devem ser captadas no 

momento em que estas acontecem; mas também possui a desvantagem de não possibilitar o 

acompanhamento do processo de desenvolvimento das interações. A presença da 

investigadora se deu na frente da tela, sem que os participantes do projeto tivessem 

qualquer contato virtual com suas indagações. O contato com o objeto de estudo se deu na 

etnografia nas escolas, no entanto, os agentes destas escolas foram observados enquanto 

professores e ex-participantes do projeto92, pois este já não estava mais acontecendo no 

momento da pesquisa de campo na escola estadual, descrita adiante. 

 

3.5.2 A etnografia na escola pública 

 

A etnografia na escola estadual paulista foi realizada em duas escolas, as que mais 

publicaram nas atividades de produção do conhecimento em quatro anos do projeto 

TôLigado (2002-2005)93: a Escola Estadual Prof. José Felício Miziara, localizada em São 

José do Rio Preto, e a Escola Estadual Prof. João Portugal, localizada em Tanabi94. Estas 

                                                 
92 Alguns dos professores entrevistados participaram do projeto nos anos em que esta pesquisa analisa (2002-
2005) 
93 O método detalhado de escolha das escolas será aprofundado no Capítulo 5 – Pisando na escola pública. 
94 O método de escolha das escolas pesquisadas seguiu os seguintes procedimentos: 1) análise dos dados 
quantitativos do projeto TôLigado a partir das 1.428 escolas que tiveram pelo menos uma publicação no site; 
2) a partir dos dados, determinação dos critérios de escolha das escolas a serem estudadas; e 3) escolha das 
escolas pesquisadas a partir dos critérios levantados, como descrito adiante. Tendo em vista os diferentes 
graus de envolvimento das escolas no projeto TôLigado e levando-se em consideração o foco de estudo desta 
pesquisa – a interatividade -, optou-se por escolher as escolas com maior grau de interatividade/ publicações 
nas atividades de produção de conhecimento, com participação em pelo menos três anos de projeto. A partir 
do levantamento deste critério inicial, então, criou-se um banco de dados no programa Access, que 
possibilitou percorrer as seguintes etapas até a escolha final das duas escolas pesquisadas: a)Foram 
consideradas participantes do projeto apenas as escolas que realizaram pelo menos uma publicação entre os 
anos de 2002 e 2005, recorte temporal estabelecido na pesquisa pelo fato de o projeto ter sido interrompido 
pelo Governo do estado de São Paulo no meio do ano de 2006; b)Foram analisados os dados quantitativos de 
participações destas escolas, ou seja, todas as publicações de alunos e professores nas atividades oferecidas 
pelo site (Biotrilhas, Central de patentes, Como  funciona, Comunidade viva, Quadrinhos, Repórter é você e 
Web zine), independentemente de seu conteúdo. Estes foram avaliados posteriormente na pesquisa 
qualitativa sobre as escolas selecionadas; c) A partir dos dados das publicações, foram selecionadas as 
instituições que publicaram pelo menos durante três anos – mais da metade da duração do projeto. Esta 
seleção diminuiu o universo em questão para o número de 100 escolas; d) Destas 100 escolas, foram 
levantadas as que mais publicaram ao longo dos anos de 2002 a 2005 – escolas que mais tiveram destaque de 
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escolas foram incluídas na amostragem de 10% das publicações, estando entre as 135 

escolas analisadas por meio da etnografia no virtual.  

A observação participante, ocorrida nos meses de outubro e novembro de 200695., 

acompanhou as experiências diárias dos agentes, para apreender sua visão de mundo, isto 

é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações (VIÁ, 

1971, p. 10).  

A entrevista (de pesquisa) não é simplesmente um trabalho de coleta de 
informações, mas, sempre, uma situação de interação, ou mesmo de influência 
entre dois indivíduos, e que as ‘informações’ dadas pelo sujeito (o ‘material’ que 
ele fornece) podem ser profundamente afetadas pela natureza de suas relações 
com o pesquisador (KANDEL, apud THIOLLENT, 1987, 171). 

 

 Durante a pesquisa de campo, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

observação da rotina escolar, com ênfase para o trabalho dos PCPs, diretores e demais 

funcionários e participação em espaços coletivos da escola, como os HTPCs, reuniões de 

professores e almoços na escola; conversa informal com professores, diretores, 

funcionários e alunos; acompanhamento de aulas do ensino fundamental e médio nos 

período matutino e noturno, com a intenção de observar a dinâmica das aulas e a 

metodologia utilizada pelos professores nas disciplinas; acompanhamento de um conselho 

de classe de final de bimestre.  

A pesquisa de campo privilegiou a idéia de que as operações envolvidas nessa fase 

visam a “reconstrução empírica da realidade” (LOPES, 1994, p. 132). Neste viés 

metodológico, Lopes destaca a relevância de uma conjugação responsável e de uma 

postura crítica diante de modelos previamente concebidos e sacralizados pelas Ciências da 

Comunicação. A problematização se estendeu ao conjunto teórico apresentado nesta 

pesquisa, para viabilizar uma “análise interpretativa”. Esta, segundo Lopes, se demarcaria 

pela possibilidade de explicar o fenômeno “através de operações lógicas de síntese e de 

amplificação levando a análise a um nível superior de abstração e de generalização” 

(LOPES, 1994, p. 132). 

                                                                                                                                                    
publicação no site. A partir de análise da participação destas seis escolas, chegou-se aos objetos de estudo da 
pesquisa etnográfica presencial: a Escola Estadual Prof. José Felício Miziara, localizada em São José do Rio 
Preto, e a Escola Estadual Prof. João Portugal, localizada em Tanabi, as duas escolas que mais tiveram 
participação entre os anos de 2002 e 2005.  
95 Foram feitas duas pesquisas de campo, nas seguintes datas: 3 a 10 de outubro de 2006 e 18 a 21 de 
novembro de 2006. 
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A interpretação da realidade das escolas pesquisadas levou em consideração o 

conceito de descrição densa, de Geertz, na qual o pesquisador se debruça sobre o objeto de 

estudo de forma aprofundada e elabora descrições minuciosas. De acordo com o autor,  

Um repertório de conceitos muitos gerais, feitos - na academia e sistemas de 
conceitos – ‘integração’, ‘racionalização’, ‘símbolo’, ‘ideologia’, ‘ethos’, 
‘revolução’, ‘identidade’, ‘metáfora’, ‘estrutura’, ‘ritual’, ‘visão do mundo’, 
‘ator’, ‘função’, ‘sagrado’ e, naturalmente, a própria ‘cultura’ – se entrelaçam no 
corpo da etnografia de descrição minuciosa na esperança de tornar 
cientificamente eloqüentes as simples ocorrências. O objetivo é tirar grandes 
conclusões a partir de fatos pequenos, mas densamente entrelaçados (...) 
(GEERTZ, 1973, p. 38). 

 

Para problematizar o tema, foram adotados, ainda, dois instrumentos: questionários 

e entrevistas semidirigidas, a partir de ferramentas específicas, com o objetivo de detectar a 

relação dos agentes sociais da escola pública com a interface entre a comunicação e a 

educação ou educomunicação, em especial com as novas tecnologias e o projeto TôLigado. 

Foram aplicados questionários com 589 alunos do ensino médio (344 estudantes do 1º., 2º. 

e 3º. anos da E.E. Prof. José Felício Miziara e 255 estudantes de 7ª. e 8ª. séries DAE.E. 

Prof. João Portugal), além de questionários preenchidos por 34 agentes sociais de ambas as 

escolas, entre professores, coordenadores e uma diretora (23 da E.E. Prof. José Felício 

Miziara e 12 da E.E. Prof. João Portugal). Após esta atapa, foram selecionados alguns 

destes que responderam o questionário para entrevistas aprofundadas. Foram feitas 

entrevistas semidirigidas com 6 professores (4 da E.E. prof. José Felício Miziara e 2 da 

E.E. Prof. João Portugal), 2 Professores Coordenadores Pedagógicos (PCPs), um de cada 

escola, a diretora da E.E. Prof. João Portugal, além de 9 alunos da Escola Estadual Prof. 

José Felício Miziara e uma ex-aluna da E.E. Prof João Portugal que teve participação ativa 

no projeto TôLigado, totalizando aproximadamente 9,5 horas gravadas e transcritas.  

Foi adotada a técnica da entrevista aberta, semidiretiva ou semidirigida – definidas 

por Orozco Gómez (1996) como entrevistas em profundidade -, em que o entrevistado 

elabora um roteiro a partir de diversos pressupostos alinhavados preliminarmente, no 

entanto oferece liberdade para que o entrevistado interfira nos rumos da entrevista. As 

entrevistas foram gravadas com roteiro ou semi-orientadas, "em que o pesquisador de 

tempos em tempos efetua uma intervenção para trazer aos assuntos que pretende 

investigar; o informante fala mais que do que o pesquisador, dispõe de certa dose de 

iniciativa, mas na verdade quem orienta todo o diálogo é o pesquisador." (QUEIROZ, 

1991). Ainda, segundo VIÁ (1971, p. 10): 
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No questionário a informação obtida pelo pesquisador limita-se às respostas 
escritas e pré-determinadas. Na entrevista, o entrevistador e a pessoa entrevistada 
estão presentes no momento em que as perguntas são apresentadas e 
respondidas, existe pois uma maior flexibilidade para a obtenção de informação. 
O entrevistador tem oportunidade para observar a pessoa a situação total que 
responde. 

  

Os dados quantitativos desta pesquisa - como número de publicações e acesso dos 

alunos e professores no site - foram utilizados de forma a levantar questionamentos e 

servem como complemento aos dados qualitativos, obtidos em questionários, entrevistas e 

observação direta. Segundo Orozco Gómez (1996, p. 76), a pesquisa qualitativa pode ser 

descrita como "um processo de indagação e exploração de um objeto, que é um objeto 

sempre construído, ao qual o investigador vai chegando mediante interpretações 

sucessivas”.  

 Para problematizar a relação dos agentes sociais das escolas com o projeto 

TôLigado e com projetos de comunicação e educação, dividiu-se a próxima etapa da 

pesquisa em dois capítulos: 4. TôLigado em rede: uma análise da interatividade , com as 

reflexões das análises das 814 publicações de 135 escolas participantes do projeto; e 5. Um 

olhar sobre a escola estadual paulista na Era da Informação, com as análises das duas 

escolas pesquisadas em campo: a E.E. Prof. José Felício Miziara e E.E. Prof. João 

Portugal, suas relações com o projeto TôLigado e contextualização da situação da escola 

pública estadual e sua incorporação dos meios de comunicação no dia-a-dia escolar.  

 Nestes capítulos, optou-se por apresentar uma multiplicidade de vozes, a partir da 

mescla dos diferentes agentes entrevistados – alunos, professores, coordenadores e 

diretores das escolas pesquisadas; a coordenadora do projeto TôLigado entre os anos de 

2004 a 2006, Samantha Skutscka; a então Gerente da Gerência de Informática Pedagógica 

(GIP) da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)/ Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, Silvia Galleta; em diálogo com as vozes de autores, os quais, 

retomando Bakhtin, fazem parte da composição desta polifonia.96 

                                                 
96 “A polifonia se define pela convivência e pela interação, em um mesmo espaço do romance, de uma 
multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis, vozes plenivalentes e consciências 
eqüipolentes, todas representantes de um determinado universo e marcadas pelas peculiaridades deste 
universo. Essa vozes e consciências não são objetos do discurso do autor, são sujeitos de seu próprio 
discurso” (BRAIT, 2007, p. 194). 
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4. TÔLIGADO EM REDE: UMA ANÁLISE DA INTERATIVIDADE  

 

De acordo com Orozco-Gómez97, existem três níveis de interatividade: a mínima, a 

composta e a complexa. A mínima seria o primeiro nível de interatividade com a tela, 

quando se escolhe com o que se quer interagir: clicar aqui, ali e selecionar dentro do 

número de opções disponíveis, interagindo com o “fluxo incessante de signos que se 

apresentam nas interfaces da intermídia” (SANTAELLA, 2004: 14). No segundo nível, o 

composto, se modifica a plataforma tecnológica a partir de combinações do que se tem, 

produzindo algo distinto do que a máquina disponibiliza ao usuário. O terceiro nível, o 

complexo, possibilita o ato de criar, de desenvolver informações que não existem, a partir 

das ações do usuário, de informações que não estão necessariamente na máquina. 

Neste capítulo, traçarei um panorama de como ocorreu a int eratividade nas 

atividades de produção do conhecimento do projeto TôLigado e em que níveis esta 

ocorreu: mínimo, composto e complexo. Para isto, utilizarei alguns dados de acesso e 

publicação disponibilizados pela Escola do Futuro, fazendo um paralelo com depoimentos 

da coordenadora do projeto Samantha Skutscka e da então Gerente da GIP (Gerência de 

Informática Pedagógica)/Secretaria Estadual de Educação, Silvia Galletta. Em seguida, 

farei uma análise de 814 publicações - 10% das publicações nas atividades de produção do 

conhecimento – de 135 escolas.  

 

4.1 Acesso e  Expressão no TôLigado 

 

Antes de entrar na análise específica das publicações nas atividades de produção do 

conhecimento (Comunidade viva, Como funciona, Central de patentes, Bio trilhas, 

Repórter é você, Quadrinhos interativos e Web Zine), será apresentado um panorama dos 

números de acessos e expressões no site. Por expressão, considero todas as postagens e 

publicações por meio dos diferentes recursos que propiciam a interatividade – chat, fórum, 

blogs, fale conosco e publicações. Estes dados foram disponibilizados pela Escola do 

Futuro, por meio de relatórios, os quais apresentam informações relativas ao período de 

                                                 
97 Em palestra ocorrida na ECA, já citada anteriormente.  
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2001 a 200598. A partir destes dados, detectou-se que o número de acessos ao site é muito 

superior ao de postagens em fórum, chats, blogs, fale conosco e publicações. 

 Para elaborar uma análise sobre estes dados e iniciar uma reflexão sobre a 

participação dos diferentes agentes sociais no TôLigado, apresentarei, inicialmente, uma 

tabela da interatividade no site, na qual constam as seguintes informações: número de 

mensagens trocadas nos chats, fórum e fale conosco, quantidade de blogs criados, 

publicações nas atividades de produção do conhecimento e média de acessos ao site de 

2001 a 2005. Em seguida, apresentarei gráficos com dados sobre acessos e publicações nas 

atividades de produção do conhecimento.  

 

 
 QUANTIDADE USUÁRIOS 
Acessos  

465.000/ mês 
Não é 
possível 
quantificar. 

Chat  302.356 
mensagens  

947 usuários  

Fórum 93 mensagens  136 usuários 
Fale 
conosco 

128 / mês 

mensagens – 

média (média 

total nos quatro 

anos: 6.144) 

 

Sem acesso à 
informação. 

Blog 117 Blogs 

publicados 

985 
comentários  

Publicações 
nas 
atividades 

8.535 

publicações 

Sem acesso à 
informação 

Tabela 1 – A interatividade no site TôLigado (2001-2005) 

Fonte: Escola do Futuro (Relatório de nov/dez 2005) 

   

                                                 
98 Este relatório incluiu o ano de 2001, quando teve início o projeto TôLigado. Nesta pesquisa, no entanto, 
este ano não foi incluído para a análise, como já explicado na metodologia de escolha do objeto de estudo. 
Neste caso específico, estes números foram utilizados para retratar a interatividade ao longo do projeto e, 
como o relatório só possuía dados gerais, não discriminados por ano, não foi possível excluir o ano de 2001 
desta análise específica. 
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  Será feita, inicialmente, uma comparação entre a quantidade de postagens, 

publicações e mensagens e os números de usuários. No chat, foram 947 usuários que 

publicaram 302.356 mensagens durante os anos de 2001 a 2005, um público não muito 

grande99 - comparado ao número de mensagens -, mas fiel, o qual utilizava esta ferramenta 

para se comunicar. No fórum, já ocorre um fato curioso: o número de usuários é maior que o 

de mensagens, indicando a existência de pessoas cadastradas que apenas consultavam o 

fórum e não participavam das discussões.  

 É interessante observar que o número de blogs é superior ao de usuários dos chats, 

mostrando que o blog é uma ferramenta atraente aos agentes sociais da escola, um espaço 

de expressão e de exposição de idéias que ficam armazenadas e acessíveis ao público que 

quiser acessá- las: foram criados 117 blogs,  os quais receberam 985 mensagens. Neste 

sentido, cabe fazer uma reflexão sobre a importância de espaços de comunicação com uma 

interface digital acessível que dê visibilidade às publicações dos “anônimos”, estes que não 

querem simplesmente se comunicar com outras pessoas por meio de chats, mas publicar 

textos que fiquem arquivados para outras pessoas lerem.  

 Enquanto o chat se configura enquanto uma “conversa em tempo real através da 

Internet”100, se caracterizando por trocas simultâneas, efêmeras e que não ficam acessíveis 

para um público que quiser ler posteriormente, o blog possui um formato de “jornal 

pessoal publicado na Web, normalmente com toque informal, atualizado com freqüência e 

direcionado ao público em geral”101, trazendo um tom de autoria a quem escreve, muitas 

vezes na forma de diário, com toques da personalidade e idéias do autor. Enquanto o chat é 

uma ferramenta sincrônica, em tempo real, o blog, o fórum e as atividades de produção do 

conhecimento são assincrônicas, não possibilitando trocas simultâneas, mas arquivando as 

postagens e publicações na rede e disponibilizando ao público em geral. Para ilustrar a 

participação por meio das ferramentas assíncronas, foi feito um gráfico comparativo, 

abaixo. 

 

                                                 
99 Levando-se em consideração que eram 1.428 escolas participantes, 947 usuários não é uma quantidade 
grande de pessoas. 
100 Fonte: http://tecnologia.uol.com.br/dicionarios/?palavra=chat. Acesso em: 13 de novembro de 2007. 
101 Fonte: http://tecnologia.uol.com.br/dicionarios/?palavra=chat. Acesso em: 13 de novembro de 2007. 
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Gráfico 1 – As ferramentas assíncronas de postagens e publicação 

 

 Dentre as ferramentas assincrônicas de comunicação, as atividades de produção do 

conhecimento foram as que mais obtiveram participação: foram 8.535102 publicações de 

textos e audiovisual que ficavam arquivados a quem quisesse acessar. O Fale Conosco foi 

um serviço bastante solicitado, com uma média de 6.144 mensagens durante o período de 

2001 a 2005. A discrepância entre o número de acessos e expressões será analisado por 

meio do gráfico abaixo.   
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Gráfico 2 – A interatividade no site TôLigado 

                                                 
102 Este número de publicações inclui o ano de 2001, ano que não foi incluído na pesquisa. O número de 
publicações entre os anos de 2002 e 2005, período abordado nesta pesquisa, somaram 8.135. 
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 A média mensal de acessos ao site foi de 465 mil, em contraponto com um total 

em quatro anos de 317.824 expressões diferentes ao longo de quatro anos103. Existe, de 

fato, uma diferença entre os números de acessos e expressões de agentes sociais das 

escolas no site. Este dado, no entanto, não é uma novidade da forma como ocorre relação 

dos indivíduos com os meios de comunicação no país: é muito mais comum acessar a 

informação do que interferir em seu conteúdo. Esta análise será aprofundada adiante. 

  

4.1.1 Acessos e publicações entre os anos de 2002 a 2005 

 Para oferecer um panorama dos acessos e publicações nas atividades de produção 

do conhecimento no período de 2002 a 2005 e levantar as principais motivações dos 

agentes sociais das escolas para acessarem e publicaram no site, fo ram elaborados gráficos 

de publicação e acesso para três períodos: 2002-2003; 2004 e 2005.  Estes foram 

analisados de forma comparativa a partir de algumas informações iniciais apresentadas 

pela ex-coordenadora do projeto TôLigado, Samantha Skutscka, que enumerou os 

seguintes fatores que exerceram maior influência na interatividade entre agentes sociais 

das escolas e o site do TôLigado: 1. Períodos em que ocorriam as capacitações; 2. 

Proximidade da gincana do TôLigado; 3. Mediação efetiva dos responsáveis pelo projeto; e 

4. Envolvimento dos professores.  

 

4.1.1.1 Períodos em que ocorriam as capacitações 

 As capacitações ocorreram entre os anos de 2001 e 2003, nos seguintes períodos: 

outubro e novembro de 2001, junho e julho de 2002, agosto e setembro de 2002 e a 

multiplicação dos ATPs e PCPs junto aos professores ocorreu durante o ano de 2002 até 

início de 2003. Segundo Skutscka, nas épocas de capacitação, se “tinha um boom de 

acessos, mesmo porque durante a capacitação eles acessam e quando eles voltam para a 

escola, eles capacitam outros professores para usar o ambiente. Não digo todos, mas a 

maioria deles volta e repassa aquilo que aprendeu”.  

                                                 
103 Somas de todas as ferramentas de interatividade: 302.356 mensagens em chats, 93 mensagens nos 
fóruns, média de 128 mensagens por mês (média total de 6.144 no fale conosco e 117 blogs publicados, 
com 985 comentários, e 8.535 publicações nas atividades de produção do conhecimento 
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4.1.1.2 Proximidade da gincana do TôLigado  

 Segundo Skutscka, as gincanas se constituíam enquanto a maior ferramenta de 

incentivo à participação no projeto. Foram organizadas duas gincanas do TôLigado, o que 

aumentava o número de acessos e publicações no site. Segundo Samantha, “quando 

começava a chegar perto da gincana começava a ter um boom de acesso, publicação de 

trabalho, de comunicação”. As Gincanas TôLigado ocorreram nos seguintes momentos do 

projeto: em outubro de 2002 e em outubro de 2003104. De acordo com relatório de 28 de 

março de 2003: 

(...) a Gincana também foi um meio de acompanhamento e uma espécie de 
“termômetro” para sabermos se a aceitação do site pelos alunos efetivamente iria 
acontecer. E o resultado é positivo, o evento foi capaz de criar uma expectativa 
muito grande entre alunos e professores da rede com a possibilidade de publicar 
mais trabalhos e dar continuidade na sala de aula. O site foi visto como um 
instrumento exclusivo para os alunos das escolas públicas estaduais, como 
realmente é – uma vez que muitas vezes são taxados como excluídos, tiveram 
oportunidade neste evento de mostrar sua capacidade de produção do 
conhecimento. 

 

4.1.1.3 Mediação efetiva dos responsáveis pelo projeto 

 A partir de 2004, com a reestruturação do site, a Escola do Futuro iniciou um 

esforço no sentido de construir uma relação mais próxima com os professores e alunos que 

participavam do projeto. Assim, começaram a enviar malas-direta às escolas e responder o 

“fale conosco” de forma personalizada e não de forma automática como acontecia até 

então. Essa transformação, de acordo com Skutscka aumentou o número de acessos ao site, 

enfatizando que “o mais importante é o contato com o usuário final, é gincana, é Jamboree, 

é visitação em escola, é isso que mantêm. Um site sem mediação, um site de publicação 

sem mediação, ele não sobrevive”. 

 

4.1.1.4 Envolvimento dos professores 

O envolvimento dos professores e a incorporação do projeto em suas disciplinas era 

um fator que aumentava a participação dos agentes sociais da escola no site do TôLigado.  

Quando o projeto era centralizado em poucos professores da escola e este saía da 

instituição ou era transferido, muitas vezes o projeto era abandonado. Como enfatiza 

Samantha Skutscka: 

 

                                                 
104 O projeto inicial era que as gincanas ocorressem uma vez por ano, mas a partir de 2004 a Secretaria 
Estadual de Educação não disponibilizou mais verba para este tipo de atividade. 
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– Agora, aconteceu muitas vezes de escolas que tinham um acesso constante ao 
site, que tinham muita atividade publicada perder um professor e o outro 
professor voltar e paralisar o projeto. (...) Então, uma pára o projeto porque o 
professor saiu ou então o professor de determinada escola não foi capacitado, 
porque não esteve na DE ou porque a DE não entrou em contato com a escola. 
(...) É engraçado, porque existe uma rotatividade muito grande, o professor às 
vezes está numa escola e é transferido para outra escola. Ele muda de casa e pede 
transferência. Então, quer dizer, não há garantia de que este professor continue 
na escola. E há outro porém: ele pode levar o projeto para a próxima escola que 
ele for ou não. Há casos também de professores que mudaram de escola e 
comunicaram a gente que mudaram de escola e que estavam trabalhando com o 
projeto em outra escola. 
 

 Este último fator só é possível de ser detectado analisando-se o caso de cada escola, 

já que os números de acesso e publicação isoladamente não possibilitam esta reflexão. 

Assim, este ponto poderá ser retomado no capítulo 5 desta dissertação, no qual a 

participação no projeto é analisado em duas escolas, a E.E. Prof. José Felício Miziara e 

E.E. Prof. João Portugal. 

 Os gráficos e tabelas abaixo ilustram como ocorreu a interatividade por meio de 

acessos ao site e publicações nas atividades de produção do conhecimento. Para esta 

análise, foram levados em consideração os anos enfocados por esta pesquisa (2002 a 

2005). 

 

 
Gráfico 3 – Publicações no total das atividades entre 2002 e 2005 (total: 8135) 
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Gráfico 4 – Acessos ao site entre agosto de 2001 a março de 2003105 
Fonte: Escola do Futuro (Relatório de março de 2003) 

 

 

A partir de julho de 2002, os acessos começam a aumentar. Neste período 

ocorreram duas capacitações entre os meses de junho e setembro. O pico de acessos 

ocorreu no mês de outubro de 2002, resultado de um crescimento ao longo dos meses 

anteriores. Isso pode ser explicado pela ocorrência da 1ª Gincana do TôLigado, “a qual 

teve sua premiação anunciada na primeira semana de outubro e, na quarta semana, houve a 

entrega dos prêmios no “Jamboree 2002 - 6ª Farra da Informática Pedagógica”106. Já, nos 

meses de férias escolares (janeiro, julho e dezembro de 2002), percebe-se uma queda de 

acessos, que volta a aumentar com o início das aulas, em fevereiro de 2003, o que reforça a 

forte relação do projeto com o espaço físico da escola, apesar de constatar-se que o projeto 

é acessado durante as férias também. Nota-se no gráfico 3 que 2002 foi o ano em que mais 

ocorreram publicações, provavelmente pelos mesmos motivos apresentados para o 

aumento de acessos: capacitações ocorridas neste período e a Gincana do TôLigado. 

 

                                                 
105 105 Gráfico de “Page request” disponível no relatório de março de 2003 da Escola do Futuro. Como este 
gráfico não foi elaborado pela pesquisadora, mas adquirido pronto por meio do relatório, manteve-se os 
meses de agosto a dezembro de 2001, mas que não serão abordados nesta parte da análise. 
106 Informações presentes no relatório de março de 2003 da Escola do Futuro. 

2002 2001 2003 
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Gráfico 5 - Acessos ao site entre abril a dezembro de 2004 
Fonte: Escola do Futuro (Relatório situacional 2001-2005) 

 

 

 
Gráfico 6 – Acessos ao site entre janeiro e dezembro de 2005 
Fonte: Escola do Futuro (Relatório situacional 2001-2005)  

 

 No ano de 2004, houve um grande aumento no número de acessos a partir de 

agosto, provavelmente relacionado ao trabalho de mala-direta iniciado pela Escola do 

Futuro e à reestruturação do site. O pico de acessos em 2004 ocorreu no mês de outubro e 

os acessos nos meses de férias escolares diminuíram, voltando a aumentar no início das 

aulas. Percebe-se que há um aumento crescente do número de acessos a partir do mês de 

fevereiro de 2005, período em que as aulas retornam e os alunos se envolvem nos projetos 
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escolares. O pico ocorre no mês de junho e, mesmo no período de férias de julho, há um 

número alto de acessos, o que pressupõe, apesar da diminuição em relação a junho, 

participação no projeto mesmo fora do âmbito escolar107. 

 

4.2 Motivos da Discrepância entre Acessos e Publicações 

 

Comparativamente, analisando os gráficos de publicações e acessos, nota-se uma 

discrepância entre os números de acessos e publicações: enquanto a média de acessos 

anual está na casa dos milhões, o ano com mais participação nas atividades de produção de 

conhecimento obteve 4.197 publicações. Para buscar avaliar o porquê desta diferença, 

foram levantados três pontos: 1) Acesso restrito aos computadores da escola; 2) Publicação 

mediante à senha da escola; 3) Falta de envolvimento de professores no projeto; 4) Cultura 

da não-participação nos meios de comunicação, como aprofundado abaixo.  

 

4.2.1 Acesso restrito à Internet e à SAI 

 As Salas -Ambiente de Informática começaram a ser instaladas nas escolas 

estaduais paulistas em 1997. No ano de 2002, eram 2.931 SAIs de 3.000 escolas, 

destinadas ao ensino médio e fundamental. No entanto, como já apresentado anteriormente, 

muitas destas salas permaneceram fechadas e obsoletas durante algum tempo, por motivos 

que variavam entre o desconhecimento do professor em relação à utilização da informática 

na escola, sua resistência em incorporar este instrumento tecnológico à dinâmica das aulas 

e o receio da diretoria em deixar aberto um espaço com equipamentos considerados caros. 

Estes pontos representam alguns impedimentos de utilização destas salas no período em 

que o projeto TôLigado estava em funcionamento.  

 Além destes, mesmo se as salas se mantivessem abertas, sem restrição de uso pela 

escola, o número de computadores – média que variava de cinco a dez computadores – era 

e ainda é considerado insuficiente para turmas de aproximadamente 40 alunos. Segundo 

Silvia Galletta, então Gerente da Gerência de Informática pedagógica da Secretaria do 

Estado de Educação de São Paulo: 

 
– Esse é o grande ponto positivo do TôLigado: têm diversas áreas, são áreas que 
dão muito liberdade para o professor criar e isso facilita para que o professor 
publique os trabalhos. A parte que eu considero que impede um pouco o trabalho 

                                                 
107 Mais para frente, será mostrado que alunos e professores possuem computador em casa ou costumam 
acessar a Internet fora do âmbito escolar.  



 

 

125

é esse acesso à Internet, pouca disponibilidade de computadores, se o aluno 
tivesse mais acesso seria interessante. É um dos dificultadores, eu chamaria. 
Poucos computadores ainda na nossa realidade da escola pública. 
 

 A utilização da Internet, em especial, é um caso ainda mais complicado, já que o 

acesso ao mundo virtual de comunicação e informação nas escolas públicas começou com 

acesso discado108, sem banda larga. Isso pressupunha que se acessar a Internet na SAI, era 

necessário utilizar alguma linha telefônica da escola, em geral utilizada pela área 

administrativa, o que causava um congestionamento na utilização do telefone. A partir do 

final de 2002 e início de 2003, começam a instalar o IntraGov, projeto da Secretaria de 

Educação de instalação de Interne banda larga nas escolas. Como descreve Silvia Galletta: 

 
– Em 2002 a gente já começou com o processo do Intragov. Só que não tinha em 
todas as escolas. Nas 3.000 escolas que a gente está citando, que estavam 
informatizadas, a maioria já tinha 10 computadores, 70 e poucos por cento, a 
maioria, não tinha acesso à Internet banda larga, quando muito discada. Aí é uma 
guerra, porque vc tem o telefone da escola que é muito usado e é difícil vc 
estabelecer horários para a área pedagógica quando a escola usa este mesmo 
telefone para a rotina da escola. (...) A gente usava uma estratégia de horário, 
fazia um acordo, os ATPs conversavam com as escolas, quem estivesse 
participando do projeto, a escola disponibilizava uma hora, duas horas por dia, 
dependendo do horário, todo dia tinha naquele horário acesso à internet. O 
horário é quando não tinha picos de telefonemas na escola. 
(Silvia Galletta). 

 

 A restrição de utilização das SAIs e a dificuldade de acesso à Internet nas escolas se 

configuravam enquanto um impedimento de acesso ao site e, ainda mais, de publicação e 

postagem. Assim, este pode ser um dos motivos que levaram à discrepância entre o número 

de acessos e publicações. Se levarmos em consideração que para publicar em uma 

atividade de produção de conhecimento é necessário um trabalho prévio de pesquisa na 

rede virtual, de escrita no computador e, enfim, o ato de publicar, o acesso à Internet é uma 

atividade muito mais rápida, que podia ser feita em curto espaço de tempo que era 

disponibilizado ao aluno na SAI. O simples acesso, não indica, a priori, um 

aprofundamento ou pesquisa no site, já que estes são medidos simplesmente pelos cliques 

na página virtual, os quais apenas indicam a quantidade de acessos e oferecem uma 

dimensão da “popularidade” do site. O simples acesso, no entanto, não indica o quanto 
                                                 

108 Acesso discado (dial-up): “é o tipo de acesso dos usuários comuns. Para utilizá -lo, basta um 
computador, uma linha telefônica e um modem. O usuário utiliza o computador para fazer a ligação até o 
seu provedor de acesso. Ao ser conectado ao computador do provedor, deve fornecer seu nome de usuário 
e senha para se conectar à Internet.” ”. Fonte: http://tecnologia.uol.com.br/dicionarios/?palavra=chat. 
Acesso em 14 de novembro de 2007.  
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aquele meio foi utilizado enquanto instrumento para a produção do conhecimento. Como 

escreveu Lemos (2004, p. 106): 

A democratização dos computadores vai trazer à tona a discussão sobre os 
desafios da informatização das sociedades contemporâneas já que estes não só 
devem servir como máquinas de calcular e de ordenar, mas também como 
ferramentas de criação, prazer e comunicação; como ferramentas de convívio. A 
microinformática, base da cibercultura, é fruto de uma apropriação social. Como 
sabemos, a sociedade não é passiva à inovação tecnológica, sendo o nascimento 
da microinformática um caso exemplar, mostrando a apropriação social das 
tecnologias para além de sua funcionalidade econômica ou eficiência técnica. 
Esta prática estabelece-se como um duplo movimento de dominação e 
apropriação simbólica. 

 

 O aumento do número de postagens e publicações passa também pela apropriação 

simbólica desta ferramenta. O simples acesso ao site pode ser considerado uma etapa desta 

apropriação, no entanto, as condições estruturais são fatores importantes que influenciam 

na apropriação: sem aparato tecnológico e sem conhecimento técnico a apropriação 

simbólica se torna praticamente impossível. 

 

4.2.2 Publicação mediante a senha da escola 

 A publicação nas atividades de produção de conhecimento mediante a digitação de 

uma senha que ficava sob o domínio de professores ou coordenadores é outro fator que 

pode ter influenciado a grande diferença entre o número de acessos e publicações. Esta 

senha ficava sob o domínio dos professores responsáveis pelo projeto e/ou coordenador 

pedagógico e não acessível ao aluno. A proposta inicial da Escola do Futuro era que cada 

aluno possuísse uma senha, o que daria mais autonomia nas publicações no site. No 

entanto, a Secretaria de Educação optou pela senha por escola, por questões de 

segurança109 e de controle em relação às publicações. Segundo Silvia Galletta, 

– Nós adotamos um padrão, porque a rede é muito grande vc imagina cada um 
ter uma senha. É uma loucura. Vc precisava ter um servidor só de login e senha, 
só para postar para a nossa rede, nós tínhamos naquela época mais de 6 milhões 
de alunos, em 3.00 escolas deve ser por volta de 4 milhões de alunos. O que 
acontece? Se vc não tomar cuidado de identificar quem está entrando, aquilo ali 
fica complicado. E depois nós não queríamos que outras escolas de outras redes 
entrassem no ambiente à vontade. Então, a gente utilizou como banco de dados, 
como entrada no site, o código da nossa escola. Então, todas as nossas escolas 
estavam cadastradas no site, chama codes, código da escola, quando entrava com 
o código da escola, automaticamente o professor podia fazer o que quisesse com 
o ambiente, porque a gente identificava que escola estava dentro. Entendeu? E 

                                                 
109 O site do TôLigado  ficava armazenado em servidos do CCE as USP. Segundo Silvia Galletta, existia o 
receio de “liberar” a senha a todos os alunos e o site ficar mais vulnerável a problemas com vírus e 
hackers. 
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ninguém de fora da escola podia ter acesso a essas atividades, só as nossas 
escolas. 
 

 

 Além disso, Silvia Galletta argumenta que o TôLigado é um portal de projeto 

pedagógico e não de conteúdo. A diferença está no fato de que o portal de projeto é 

utilizado pelo professor, o qual atua como mediador. Já, o portal de conteúdo é mais livre 

em termos de utilização, já que o aluno acessa para pesquisar temas das diferentes 

disciplinas, estudando sozinho, publicando e tirando dúvidas pelo meio virtual. Segundo 

Galleta, este projeto seria inviável para a Secretaria de Educação. 

 
– O portal de conteúdo tem que ter umas 200 pessoas trabalhando nele, porque 
tem que ter pessoas da área, para responder a altura, porque tem que responder as 
dúvidas, se estiverem dúvida de conteúdo, porque se está trabalhando o conteúdo 
pedagógico. É diferente de você estar num projeto dentro da escola e a escola 
está desenvolvendo o conteúdo com seus alunos e dentro daquele cenário, 
daquele conteúdo, ela tem interesse em desenvolver uma atividade, e esta 
atividade, ele pode colocar, depositar, fazer do TôLigado um final das atividades 
dele ou então do trabalho de pesquisa que ele está desenvolvendo com seus 
alunos. Mas não é um portal de física, biologia, química, um portal de conteúdo 
tem uma estratégia muito diferente, aí aluno que interage diretamente com ele  
(Silvia Galletta). 

 
4.2.3 Falta de envolvimento de professores no projeto 

 Em entrevista com a ex-coordenadora do projeto TôLigado, Samantha Skutscka, foi 

colocado que o envolvimento dos professores era fator primordial para propiciar a 

interatividade com o projeto. Como a própria Silvia Galleta colocou, o TôLigado enquanto 

portal de projetos exigia uma mediação fundamental do professor enquanto incentivador 

dos alunos para a publicação nas atividades de produção do conhecimento. No entanto, não 

existia uma visão geral por parte da Secretaria de Educação e da Escola do Futuro sobre o 

envolvimento dos professores no projeto. O contato ocorria nas capacitações com os ATPs 

e PCPs e estes ficavam responsáveis por multiplicar com outros profesores o que tinham 

aprendido. Os únicos dados que possibilitavam um acompanhamento do envolvimento da 

escola no projeto eram as ferramentas de comunicação e interatividade do site.  

 Em pesquisa de campo, detectou-se que o envolvimento dos professores possuía 

diferentes motivações: desde a motivação pedagógica até o interesse por pontuação para 

receber bonificação financeira110. No entanto, muitos professores não conheciam o projeto 

                                                 
110 O bônus é uma política da Secretaria Estadual de Educação que oferece um complemento financeiro 
anual aos professores que cumprem alguns pontos específicos, como participação em projetos, número 
pequeno de faltas, entre outros. Esta política será mais aprofundada no Capítulo 5.  
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ou até mesmo não tinham interesse em participar, seja pela sobrecarga de trabalho 111 ou 

por falta de interesse pedagógico. O fato de não haver uma garantia de alcance da 

capacitação aos mediadores finais do projeto – os próprios professores das escolas – pode 

ser um dos fatores de não envolvimento no site.  

 Além disso, como as publicações envolviam pesquisa e produção de textos, o 

professor é figura-chave neste processo: era necessário um trabalho pedagógico em sala de 

aula que estimulasse e oferecesse condições e segurança para o aluno publicar. A falta de 

envolvimento dos professores acarretou, por sua vez, em pouco envolvimento dos alunos. 

 

 

4.2.4 Cultura da não-participação nos meios de comunicação 

O fato de o número de acessos ser muito superior ao de publicações significa que a 

recepção de informações no TôLigado é muito superior a de emissão, situação ilustrativa 

da forma como se dá a relação entre emissores e receptores nos meios de comunicação de 

massa no Brasil: poucos são os que emitem informação para uma quantidade grande de 

receptores que não possuem condições de participar112. Como enfatiza Cicilia Peruzzo 

(1999, p. 134), “os meios de comunicação de massa, segundo os estudos da época, (...) 

orientam-se pela unidirecionalidade e verticalidade; (..) impedem o acesso, o diálogo e a 

participação da sociedade no que se refere a decisões relativas a programação e mensagens 

(...).”    

O número de publicações muito inferior ao de acessos pode ser encaixado, assim, 

dentro de uma condição cultural de relação com os meios: participar destes não é uma 

atividade social comum e o surgimento de meios de comunicação que propiciam a 

participação não significa, a priori, que esta será ativa – na forma de agentes emirecs – 

desde o princípio, pois já existe uma relação estabelecida de não intervenção no conteúdo 

do que é veiculado. A participação nos meios de comunicação é uma ação que deve ser 

estimulada e desenvolvida, pois já existe uma naturalização desta situação, a qual pode ser 

relacionada à forma como são estruturados os meios de comunicação na sociedade aos 

processos culturais que envolvem esta intervenção. 

                                                 
111 Muitos professores lecionam em mais de uma escola para aumentar a renda mensal. 
112 Um exemplo ilustrativo desta realidade é o baixo número de canais abertos de televisão - seis redes 
privadas nacionais que retransmitem sua programação a toda a população brasileira: Globo, SBT, Record, 
Band, Rede TV! e CNT. 
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Pode-se dizer, então, que existe uma cultura da não-participação nos meios de 

comunicação? Para tentar responder a essa pergunta, será utilizado o conceito de habitus, 

de Pierre Bourdieu113. Segundo o sociólogo francês, todos os indivíduos são dotados de 

ações que se encaixam no habitus114, uma forma de agir orientada pela estrutura social a 

que pertencem, pelos campos sociais a que fazem parte e pelos capitais (econômico, social, 

cultural e simbólico) dos quais compartilham. Segundo Bourdieu (2004, p. 135), 

Pode-se descrever o campo social como um espaço multidimensional de 
posições tal que qualquer posição actual pode ser definida em função de um 
sistema multidimensional de coordenadas cujos valores correspondem aos 
valores das diferentes variáveis pertinentes: os agentes distribuem-se assim nele, 
na primeira dimensão, segundo o volume global do capital que possuem e, na 
segunda dimensão, segundo a dimensão de seu capital – quer dizer, segundo o 
peso relativo de suas posses. 

 
 No caso desta pesquisa, são dois campos sociais dotados de regras próprias de 

funcionamento: a instituição escolar, com seus agentes sociais, regras, estrutura de 

funcionamento e toda uma tradição histórica que define sua forma de funcionamento; e o 

campo social do ciberespaço, enquanto meio que está dentro de um campo mais amplo, o 

dos meios de comunicação. Ambas estas instituições possuem um rede social e ações 

próprias e influenciam a formação de um habitus nos agentes sociais que fazem parte de 

sua estrutura. Para compreender a formação deste habitus e destes campos sociais, faz-se 

necessário apresentar os conceitos de capital econômico, social, simbólico e cultural. De 

acordo com DIAS (2007), 

Bourdieu conceitua capital como um conjunto de “recursos e de poderes 
efetivamente utilizáveis”, e este pode se dimensionar, no interior do campo, pela 
prática do habitus, de formas distinta: o capital social seria o "conjunto de 
recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de 
relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-
reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto 
de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de 
serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas 
também são unidos por ligações permanentes e úteis ." 
 

 

De acordo com Bourdieu, a posse de determinados capitais influencia na formação 

dos indivíduos e no pertencimento a determinado campo social. O capital econômico 

                                                 
113 Pierre Bourdieu, conceituado sociólogo francês, é conhecido mundialmente pelas análises que fez de 
diferentes setores da sociedade, entre eles a educação e os meios de comunicação. Para ele, essas 
instituições podem ser analisadas pelos conceitos que criou de habitus, campos sociais e os capitais 
(cultural, simbólico, econômico e social), os quais orientam as ações dos indivíduos na sociedade. 
114 Conceito que atua como uma interface entre os conceitos de subjetivismo e objetivismo, em que o 
indivíduo não é nem um ser totalmente autônomo, livre de qualquer tipo de condicionamento, nem um 
indivíduo totalmente manipulado pelo sistema. 
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estaria relacionado aos bens materiais (de produção, patrimônio e financeiros), os quais 

possibilitam uma determinada posição social (DIAS, 2007). O capital social se “refere ao 

conjunto das relações sociais (amizades, laços de parentesco, contatos profissionais, etc.) 

mantidas por um indivíduo” (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2006, p. 51). Segundo o autor, 

a posse deste capital pode trazer benefícios de ordem material, como, por exemplo, por 

meio de empréstimos, bolsa de estudos ou indicação para emprego; ou simbólicos, como o 

prestígio por participar de certos círculos sociais dominantes. Desta maneira,  

o volume de capital social de um indivíduo seria definido em função da 
ampliação de seus contatos sociais e, principalmente, da qualidade desses 
contatos, ou seja, da posição social (volume da capital econômico, cultural, 
social e simbólico) das pessoas com quem ele se relaciona (NOGUEIRA & 
NOGUEIRA, 2006, p. 51). 

 

Trazendo para a realidade da escola pública, assim, os agentes sociais que possuem 

um maior capital econômico possuem maiores condições de se aprimorar pedagogicamente 

e participar de projetos como o TôLigado, pois não dependeriam, por exemplo, da infra-

estrutura de computadores da escola ou teriam mais tempo para se dedicar a projetos, pois 

não precisariam trabalhar em outras escolas para complementar a renda mensal.  

Já, no caso do capital social, o fato de alguns agentes sociais possuírem o domínio 

da senha possibilita que eles tenham mais poder em relação aos outros agentes, como os 

alunos, concentrando a publicação nas atividades em algumas poucas mãos. Pode-se fazer 

uma relação da concentração de poder na mão do professor com o habitus do campo social 

da escola: nesta instituição, existe uma tradição de o professor ser o detentor do 

conhecimento e o aluno o receptáculo, por isso ele deve deter o domínio da senha de 

publicação, controlando o que o aluno vai publicar. Os alunos não fazem parte deste campo 

social – o dos docentes – ficando sujeitos à liberação da senha pelo professor. Isto acarreta 

numa diminuição de autonomia do aluno em relação à participação no site. No entanto, 

existe uma visão advinda da Secretaria de Educação de que este o TôLigado só poderia 

funcionar, dentro das condições a época, enquanto um portal de projetos. Desta forma, o 

professor deveria orientar os alunos em relação às publicações. O meio virtual, por outro 

lado, não segue a mesma lógica do campo social da escola, já que um de seus princípios é a 

abertura para diferentes formas de expressão e manifestação, sem a existência, a priori, de 

uma hierarquia.  

Um portal aberto à publicação de alunos e professores oferece a possibilidade de 

inverter papéis de diferentes campos sociais: normalmente quem produz informações nos 
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meios de comunicação são os que pertencem a este campo socia l específico e detêm este 

capital social: o círculo de relacionamento dos jornalistas, escritores, artistas e produtores 

audiovisuais. Um portal aberto à participação de agentes sociais da escola pública 

possibilita que estes agentes incorporem o papel de produtores e veiculadores de 

informações, transgredindo o status quo. Neste quesito, entra em choque o habitus da 

escola com o da rede virtual.  

O capital simbólico está relacionado com a imagem que determinada pessoa possui 

em sociedade, “diz respeito ao prestígio ou à boa reputação que um indivíduo possui num 

campo específico ou na sociedade em geral. Esse conceito se refere, em outras palavras, ao 

modo como um indivíduo é percebido pelos outros” (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2006, 

p. 51). No caso específico desta pesquisa, o professor possui determinada imagem na 

escola relacionada com a figura da autoridade, muitas vezes vinculada ao autoritarismo. A 

Sala-Ambiente de Informática se configura enquanto um espaço que desestabiliza a figura 

de autoridade do professor: lá, perde-se o controle dos alunos, a disposição dos móveis é 

outra, os alunos acessam Orkut, bate-papo. Apesar do professor também enfrentar 

problemas de dispersão com alunos em sala de aula, existe uma diferença fundamental com 

a SAI: o aparato tecnológico, ainda não apropriado totalmente pelo professor enquanto 

ferramenta pedagógica. Muitas vezes, o aluno, que nasceu na geração das novas 

tecnologias, domina muito mais o instrumento do que o professor, causando uma 

insegurança, ferindo a autoridade do professor, e invertendo a posição de quem detêm o 

conhecimento.  

Por último, o capital cultural é aquele referente às aquisições intelectuais e artísticas 

de um indivíduo, à sua formação cultural dentro das instituições sociais em que se 

desenvolveu, as quais estão diretamente relacionadas aos capitais econômico, social e 

simbólico. O capital cultural se manifesta em três formatos: no estado incorporado, no 

estado objetivado e no estado institucionalizado, como explica DIAS (2007). 

Bourdieu define de capital cultural partindo da necessidade de se compreender as 
desigualdades de desempenho escolar dos indivíduos oriundos de diferentes 
grupos sociais. O capital cultural, para Bourdieu, a soma dos conteúdos culturais 
adquiridos pelos agentes no campo, com valor de troca econômico e análogos 
aos valores de propriedade, se manifestam em três formatos: no estado 
incorporado, no estado objetivado e no estado institucionalizado. No estado 
incorporado, estão as distinções mais naturalizáveis, como gostos, o domínio 
maior ou menor da língua culta e as informações sobre o mundo escolar. No 
estado objetivado, o capital cultural manifesta-se como obras humanas, tais 
como esculturas, pinturas, livros, etc. Para garantir acesso a esta forma de capital 
cultural é preciso dispor de capital econômico, mas também possuir os códigos 
necessários para decifrá-los, ou seja, é necessário possuir capital cultural no 
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estado incorporado. No estado institucionalizado, finalmente, o capital cultural 
materializa -se por meio dos diplomas escolares. 

 

O capital cultural se encontra manifestado na escola estadual paulista por meio das 

seguintes características: nos índices de analfabetismo funcional, no despreparo dos 

professores e na dificuldade pedagógica, na indisciplina dos alunos, resultado da 

dificuldade de prestarem atenção a uma aula que, para eles, é bem menos interessante do 

que ver televisão, ouvir música e navegar na Internet. Existem diferentes capitais culturais, 

o do professor e o do aluno, duas gerações com habitus que se chocam: a do aluno, 

formado pela pirotecnia audiovisual, e a do professor, formado pelo conhecimento 

enciclopédico. A resistência ao novo, ao desconhecido, faz parte do capital cultural do 

professor: existe um capital incorporado de medo de mudança, os livros didáticos trazem 

segurança, ao contrário do meio virtual. Além disso, a instituição escola, com suas regras 

ainda tradicionais, impõe um capital cultural de não-participação aos alunos: estes ainda 

são vistos como agentes passivos que devem receber conhecimento e não produzir 

conhecimento, como propõe o TôLigado.   

Além disso, existe um forte capital cultural de não-participação na sociedade: não-

participação política, não-participação nos meios de comunicação, não-participação na 

escola. Isso oferece tamanho poder às instituições que detêm esse capital, que inibe 

qualquer iniciativa de quem vai contra a corrente. Existe uma cultura de silenciamento, não 

existe a cultura do diálogo. Assim, publicar no TôLigado requer, além de tudo, romper a 

barreira do silenciamento, o capital cultural da incorporação do não-diálogo. O TôLigado 

propicia que se quebre com o padrão de que só algumas instituições podem produzir 

conhecimento e oferece a oportunidade para que agentes sociais silenciados, até então, 

possam se manifestar e se expressar. O habitus é resultante deste intrincado de relações 

que o indivíduo faz parte: os campos sociais a que faz parte e os capitais que possui. Está 

sujeito a rupturas em função da história de cada agente social. Segundo Wacquant (2000),  

é no trabalho de Pierre Bourdieu, que estava profundamente envolvido nestes 
debates filosóficos, que encontramos a mais completa renovação sociológica do 
conceito delineado para transcender a oposição entre objectivismo e 
subjetivismo: o habitus é uma noção mediadora que a ajuda a romper com a 
dualidade do senso comum entre indivíduo e sociedade ao captar “a 
interiorização da exterioridade e a exteriorização da interioridade’, ou seja, o 
modo como a sociedade se torna depositada nas pessoas sob a forma de 
disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões estruturadas para 
pensar, sentir e agir de modos determinados, que então se guiam nas suas 
respostas criativas aos constrangimentos e solicitações do seu meio social 
existente. 
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O número de acessos muito inferior ao de publicações pode ser encaixado dentro de 

um habitus caracterizado pela não-participação nos meios de comunicação e as 

características acima enumeradas compõem este habitus: a cultura da não-participação, o 

domínio e poder da senha, a restrição estrutural aos equipamentos. O habitus pode ser 

rompido de acordo com as novas possibilidades e movimentações dos agentes sociais. 

Segundo Nogueira & Nogueira (2006, p. 28),  

O argumento de Bourdieu é o de que cada sujeito, em função de sua posição nas 
estruturas sociais, vivenciaria uma série característica de experiências que 
estruturariam internamente sua subjetividade, constituindo uma espécie de 
‘matriz de percepções  e apreciações’ que orientaria, estruturaria, suas ações em 
todas as situações subseqüentes. Essa matriz, ou seja, o habitus, não 
corresponderia, no entanto, enfatiza o autor, a um conjunto inflexível de regras 
de comportamento a ser indefinidamente seguidas pelo sujeito, mas, 
diferentemente disso, constituiria um ‘princípio gerador duravelmente armado de 
improvisações regradas’ (1983ª, p.65). O habitus seria formado por um sistema 
de disposições gerais que precisariam ser adaptadas pelo sujeito a cada 
conjuntura específica de ação. 

 

Apesar do ato de receber informações dos meios de comunicação ser muito mais 

natural que o de produzir, emitir e trocar símbolos, percebe-se que a existência de um 

veículo que divulgue mensagens produzidas por alunos e professores se torna um fator 

motivador para a produção de conteúdos na escola. Como enfa tizam as professoras Andréa 

Ferreia e Gisleidy Violin. 

– O aluno faz o trabalho, mas ele quer que o trabalho seja visto.Todo mundo... 
Você realiza alguma coisa, é sempre para uma finalidade, você quer que alguém 
veja, que alguém comente. Eu acho que eles gostaram de ter esse espaço. E 
quando você fala mesmo em estar postando, igual o ensino médio em rede, que a 
gente trabalha também trabalha com a rede, eles se interessam. “Ah, vai sair? A 
senhora vai colocar o meu texto?” Então, é uma maneira de incentivar mesmo  
(Profa. Andrea Ferreira, E.E. Prof. José Felício Miziara) 
 
– Visualizar o trabalho é um estímulo: “quando o aluno bate o olho e vê o 
nominho dele ali publicado e ele produzindo, ele fazendo, o envolvimento do 
aluno é maior. É melhor ele visualizar aquilo que ele fez. Tanto é que qualquer 
produção aqui que a gente faz, desde uma cartaz até uma redação, eu tenho um 
muralzinho na minha classe, eu publico as melhores produções, é um 
envolvimento fantástico, a hora que o aluno visualiza aquilo que ele fez, o 
envolvimento é maior. Ele se sente valorizado (Profa. Gisleidy Violin, E.E. Prof. 
João Portugal ). 
 

 Desta maneira, a possibilidade de participar de um site educativo na Internet se 

transforma em uma oportunidade de auto-expressão aos que historicamente foram 

excluídos da participação nos meios de comunicação, os quais sempre estabeleceram uma 

relação unidirecional com os meios. Neste formato, há um emissor e um receptor e se 

estabelece uma comunicação desigual: ou recebe ou emite. Mario Kaplun, em El 



 

 

134

comunicador Popular, defende que a comunicação deve ser de duas vias: ao mesmo tempo 

em que o agente emite mensagens, recebe e vice-versa, se transformando no que Kaplun 

chama de emirec (emissor e receptor ao mesmo tempo).  

A Internet, dentro das limitações já apresentadas, propicia que se quebre o habitus 

da não- participação nos meios de comunicação e o próprio habitus da escola pública de 

reproduzir uma cultura de não-participação em espaços legitimados pertencentes a um 

determinado campo social, o da grande mídia. Como enfatiza Bourdieu (1975, p. 208): 

Considerando-se as condições históricas e sociais que definem os limites da 
autonomia relativa que um sistema de ensino deve à sua função própria 
definindo ao mesmo tempo as funções externas de sua função própria, todo 
sistema de ensino se caracteriza por uma duplicidade funcional que se atualiza 
plenamente no caso dos sistemas tradicionais em que a tendência para a 
conservação do sistema e da cultura que ele conserva encontra uma exigência 
externa de conservação social. 

 

Para finalizar esta reflexão em relação aos acessos e publicações, serão retomadas 

as formas de interatividade definidas por Orosco-Gómez. Segundo o autor, o ato de clicar e 

selecionar informações na tela do computador se encaixaria numa interatividade mínima, 

ou seja, quem simplesmente acessou o site. Aos que publicaram, estabeleceram uma 

relação de interatividade composta, modificando o que está dado pelo site de acordo com 

as propostas pelo projeto. O terceiro nível, o complexo, este em que o usuário cria uma 

informação que não existe, será verificado se ocorreu a partir das análises das 814 

publicações de 135 escolas, a seguir. 

 

4.3 Etnografando as Publicações  

 

 Esta etapa da pesquisa irá analisar 814 publicações de 135 escolas participantes do 

projeto TôLigado. Antes de iniciar esta etapa, serão apresentados dados das publicações de 

todas as escolas ao longo destes anos de 2002 a 2005, período em que esta pesquisa está se 

propondo a analisar o projeto. Durante este período, foram 8.135 publicações, entre textos 

e audiovisual, nas seis atividades de produção do conhecimento. Abaixo, uma tabela com 

os números das publicações discriminadas por atividade.  

 

 

 



 

 

135

Ano Total Biotrilhas Central De 
Patentes 

Como  
Funciona 

Comunidade  
Viva  

Quadrinhos Repórter Webzine 

2002 4197 522 345 668 1725 439 498 0 

2003 2301 151 107 422 584 72 965 0 

2004 1216 9 252 107 190 83 458 117 

2005 421 4 7 41 195 5 36 133 

total  8135 
 

686 
 

711 
 

1238 
 

2694 
 

599 
 

1957 
 

250 
 

  

 Tabela 2 – Total de publicações no projeto ao longo dos anos de 2002 a 2005 

 

 Percebe-se, na tabela, que as atividades que mais obtiveram publicação foram a 

Comunidade Viva, seguida de O Repórter é você!, Como Funciona, Central de Patentes, 

seguida de Bio Trilhas, e a que menos obteve publicação foi a Web Zine, até porque esta só 

entrou em vigor em 2004, a partir da reformulação do site. Alguns questionamentos já 

podem, então, ser levantados para serem analisados na etnografia virtual: qual foi o 

conteúdo destas atividades? Quais foram os assuntos mais abordados? Como estes assuntos 

se relacionam com o conteúdo das disciplinas lecionadas nas escolas? Como estes se 

relacionam com a produção do conhecimento e com a interatividade? E, para finalizar, 

como estas informações podem trazer um retrato dos agentes sociais da escola pública? 

Para buscar responder a estas questões, foi feita uma amostragem em 10% destas 

publicações, totalizando 814 textos e audiovisuais de 135 escolas participantes, as quais 

tiveram suas publicações tabuladas por meio no software Access, a partir do qual se criou 

um banco de dados com as seguintes informações: 

1. Nome da escola; 

2.  Atividade em que publicou;  

3. Data da publicação; 

4. Número de publicadores; 

5. Tipo de texto utilizado; 

6. Assunto abordado na publicação; 

7. Se a publicação abordou algum dos temas previstos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN): ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, 

saúde e educação sexual;  

8. Origem da publicação: se esta é copiada ou não da Internet; 
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9. Caso seja copiada, se citou a fonte de pesquisa; 

10. Se utilizou recursos multimídia (imagem, foto, vídeo e som). 

 

 Para facilitar a visualização das informações e a organização visual dos dados, 

criou-se uma interface gráfica do banco de dados, para apresentar os dados coletados, 

como é possível verificar abaixo 115.  

 

 

 Figura 26 – Banco de dados personalizado criado para a análise das 814 publicações 

                                                 
115 Este banco de dados foi desenvolvido especialmente para esta pesquisa, com o apoio de uma 
programadora de Access, e está sendo disponibilizado em CD junto a esta dissertação, no Anexo C. 
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 A partir destas informações pesquisadas, serão feitas as reflexões a respeito das 

publicações nas atividades de produção do conhecimento presentes no hipertexto e na 

hipermídia do TôLigado, resultado de uma mescla de textos, imagens animadas e fixas, 

vídeos e sons – os quais possuem “a capacidade de armazenar informação e, por meio da 

interação do receptor, transmutar-se em incontáveis versões virtua is que vão brotando na 

medida mesma em que o receptor se coloca em posição de co-autor. Isso só é possível 

devido à estrutura de caráter hiper, não seqüencial, multidimensional que dá suporte às 

infinitas opções de um leitor imersivo” (SANTAELLA, 2004: 49). O autor do TôLigado 

tinha como principal ferramenta de participação e interatividade as publicações oferecida 

pelo site. A partir desta abordagem, será possível traçar um retrato de como foi o 

envolvimento dos alunos, professores e gestores no projeto. A análise foi dividida em 

quatro partes: 1. As publicações por tipo de atividade; 2. Os tipos de texto; 3. Os principais 

assuntos abordados; 4. Origem das publicações; 5. Utilização de recursos multimídia; 6. 

Presença dos temas transversais dos Parâmetros Nacionais Curriculares; 7. Os temas que 

fogem do padrão estabelecido. 

 

4.3.1 As publicações por tipo de atividade 
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Gráfico 7 – As atividades de produção de conhecimento nas 814 publicações 
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 Percebe-se que a amostragem segue a situação geral das publicações: a atividade 

que mais obteve publicação foi a Comunidade Viva, seguida pela O Repórter é você! No 

nível intermediário, encontram-se Como Funciona, Central de Patentes, Bio Trilhas e 

Quadrinhos Interativos e, com menos publicações, a atividade Web Zine.  Por que esta 

preferência pela Comunidade Viva?  

 O principal objetivo desta atividade, segundo o projeto, é “despertar nos estudantes 

o interesse pelo resgate da memória histórica, social e cultural de suas comunidades”. Ao 

longo das publicações desta atividade, detectou-se que a grande maioria destas se refere à 

cidade em que a escola se localiza, com informações sobre o município, histórico e dados 

gerais. No entanto, ao mesmo tempo em que são informações relacionadas à comunidade – 

a cidade – estas se referem muito pouco à comunidade local, não estabelecendo uma 

proximidade com seu meio, mas o colocando de forma distante, em publicações, em sua 

maioria, copiadas de sites da Internet. São poucas as publicações em que os alunos e 

professores escrevem do “próprio punho” sobre o local em que vivem. Por que a atividade 

que possibilitaria dar um caráter mais pessoal ao texto resulta em cópias de textos da 

Internet? Será que a produção da linguagem textual se torna por demais complexa, aos 

agentes sociais das escolas, os quais se sentem mais cômodos e seguros copiando textos 

prontos? Será que a escola não oferece o instrumental necessário para que seus agentes 

sociais produzam textos sobre sua memória social?  

 Em contrapartida, a atividade O Repórter é você! é a que mais possui produções 

próprias de alunos e professores, os quais fizeram entrevistas com agentes sociais da escola 

e produziram notícias sobre a instituição escolar. Esta, sim, foi a atividade em que mais se 

produziu informação. No entanto, as produções desta atividade estavam muito mais 

pautadas em perguntas e respostas e não em elaboração textual. A atividade O Repórter é 

você! se transformou num espaço de visibilizar questões de interesse de alunos e 

professores, além de propiciar que alunos e professores assumissem o papel de 

entrevistador, figura mitificada na sociedade: só tem capacidade de exercer este papel 

quem trabalha nos meios de comunicação. Esta concepção, assim, é rompida na atividade, 

trazendo o aluno e o professor para o terreno da produção de comunicação, o 

transformando em emirec. 

 A atividade Como Funciona apresenta mais descrição de equipamentos e objetos, 

proposta da atividade, mas seguindo a mesma lógica do Comunidade Viva, muitos textos 

copiados da Internet. Os equipamentos relacionados aos meios de comunicação são os 
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mais citados, entre eles: computador, televisão, cinema, fotografia, telefone, celular, 

máquina de escrever, telégrafo e mouse, o que reforça o interesse de professores e alunos 

por este tipo de equipamento. 

 A atividade Central de Patentes, que propõe a publicação de uma invenção própria, 

possui muitas publicações de autoria dos alunos e professores que mesclam criatividade 

cômica com inventos vinculados às disciplinas. São bem presentes invenções não possíveis 

de se concretizarem na prática, pela sua abstração, como a pílula da felicidade ou a pílula 

da inteligência, o que reforça o caráter lúdico desta atividade, mesclando uma atividade a 

priori de ciências com uma atividade de produção literária. 

 Por último, Web Zine, criado em 2004, com a intenção de alcançar o público-alvo 

do ensino médio, obteve poucas publicações, fato influenciado, também, pela gradativa 

queda do número de publicações ao longo dos anos de duração do projeto. No entanto, 

pelo grande número de poesias publicadas em outras atividades antes de 2004, esta 

atividade veio para suprir uma demanda já existente anteriormente de um espaço para 

publicações de outros tipos de textos. 

 As publicações podiam ser nomeadas por mais de uma pessoa, o que acarretou em 

atividades que possuem um número bem superior de publicadores comparado ao de 

publicações, indicando a existência de trabalhos elaborados em grupo. Abaixo, uma tabela 

que apresente estes dados. 

 

ATIVIDADES E PUBLICADORES 
Atividade Número de Atividades Número de Publicadores 
Biotrilhas 64 84 
Central de Patentes 65 91 
Como funciona 95 120 
Comunidade Viva 298 346 
O repórter é você 199 277 
Quadrinhos Interativos 55 65 
Webzine 38 43 

 Tabela 3 - Número de atividades e de publicadores 

 

PUBLICADORES 
Publicador Quantidade 
Alunos 285 
Coordenador 31 
Professor 491 

  Tabela 4 – Tipos de publicadores  
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 No total, foram 1.026 publicadores, sendo que, proporcionalmente, a atividade “O 

Repórter é você!” é a que mais possui publicadores em relação ao número de publicações, 

o que reforça o caráter coletivo desta atividade.  Muitas entrevistas eram feitas por mais de 

um entrevistado, na forma de “entrevista coletiva”. Em relação aos publicadores, um dado 

interessante é que foram mais professores do que alunos, o que reforça a importância do 

site para os docentes das escolas enquanto espaço de troca e expressão. 

  

4.3.2 Os tipos de textos  

 Para levantar os tipos de textos mais utilizados pelos agentes sociais das 135 

escolas, foram feitas as seguintes classificações 1)Artigo; 2) Entrevista; 3) Informativo; 4) 

Mensagem; 5) Notícia ; 6) Poético; 7) Propaganda; 8) Quadrinhos; 9) Receita; 10) Relato 

pedagógico; 11) Relato pessoal; 12) Tópicos. Para diferenciar texto informativo de notícia, 

foi levada em consideração a factualidade da informação: se o texto se reportava à 

informação de forma factual, foi classificado como notícia; caso contrário, foi classificado 

como texto informativo. Abaixo, uma tabela e um gráfico com a ocorrência destes textos. 

 

 

 

TIPO DE TEXTO QUANTIDADE 
1. Informativo 384 
2. Entrevista 99 
3. Relato pessoal 56 
4. Notícia  48 
5. Poético 47 
6. Relato pedagógico 36 
7. Mensagem 28 
8. Tópicos 25 
9. Quadrinhos 11 
10. Artigo 5 
11. Receita 2 
12. Propaganda 1 

Tabela 5 – Tipos de textos utilizados 

 



 

 

141

384

99

56 48 47 36 28 25 11 5 2 1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1. 
Inf

orm
ati

vo

2. 
En

tre
vis

ta

3. 
Rela

to 
pe

ss
oa

l

4. 
Notí

cia

5. 
Po

éti
co

6. 
Rela

to 
pe

da
gó

gic
o

7. 
Men

sa
ge

m

8. T
óp

ico
s

9. Q
ua

dri
nh

os

10
. A

rtig
o

11
. R

ec
eit

a

12
. P

rop
ag

an
da

  
Gráfico 8 – Tipos de textos utilizados 

 

 

Praticamente metade dos textos é informativo (384), incluindo assuntos 

relacionados à história de cidades, personalidades e equipamentos, além de informações 

sobre animais e plantas. Um formato de texto sem opinião, apenas contendo dados e fatos, 

muitos dos quais copiados da Internet. Pode-se dizer que é um formato de texto que mais 

se aproxima do “enciclopédico”: com dados, informações objetivas, sem expressão de 

idéia do autor, expondo de maneira “objetiva” informações sobre determinado 

acontecimento ou conteúdo. Poderíamos encaixá- lo no tipo de texto mais legitimado pela 

escola, este que é dos livros didáticos.  

INVENTO: Maquina de escrever 
DATA: 2002-12-17  
ESCOLA: AMELIA LOPES ANDERS PROFA      
Autor: Maria de Lourdes Santana  
Atuação: professor  
Histórico: A máquina de escrever foi inventada nos anos 50 com o objetivo de 
facilitar o trabalho dos escriturarios nos escritórios,pois isso facilitou o 
desenvolvimento do trabalho que são feitos com as máquinas de escrever.  
Material: O material utilizado foi o ferro e aço.  
Características: A máquina de escrever tem um peso de mais ou menos 8 quilos e 
sua dimensão é de 5cm.   
Funcionamento: funcionamento   
Benefícios: Sim.Meu invento já existia.   
Bibliografia: Eu mes ma.  
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 A entrevista (99) foi o segundo tipo de texto mais publicado, em sua grande 

maioria com entrevistados da comunidade escolar. Esses textos foram todos publicados na 

atividade “O Repórter é você!”, abordando assuntos relacionados à comunidade escolar, 

ensino e projetos pedagógicos. É interessante observar que é a atividade com mais 

publicações produzidas por agentes sociais da escola, onde se nota a marca de cada autor, 

por meio das perguntas e das respostas do entrevistado, uma espécie de “segundo autor”. 

Cabe ressaltar que uma quantidade relativa de entrevistas abordaram o tema da informática 

e dos cursos de introdução às novas tecnologias oferecidos pela Secretaria de Educação 

(“Internet na Educação” e “Aluno Monitor”). Estes cursos utilizavam o site do TôLigado 

para trabalhar a temática da Internet na escola, o que explica este dado. 

 
ENTREVISTADO: O Repórter é você  
DATA: 2002-11-28  
ESCOLA: ANTONIO ALVES CRUZ PROF      
Autor:  Maria Silvana e Alexandre Ribeiro  
Atuação:  professor  
Entrevista:   
1- Qual a importância do curso internet na educação, para seu trabalho?  
R. Desde o final do ensino dito como tradicional uma das maiores dificuldades 
foi trabalhar de forma construtivista, sem alguns hábitos do ensino tradicional. O 
curso internet na educação e sem dúvida mais uma ferramenta que somada a 
outras tecnologias contribuem para a melhoria da qualidade da educação.  
2- Você pretende utilizar este curso como um recurso a mais na sua sala de aula?  
R. Sem dúvida, pois projetos como Biotrilhas e Como funciona trazem para o 
aluno um universo de conhecimento muito amplo a partir de sua interação.  
3- Você acha que o curso internet na educação pode ser utilizado também para 
tratar de problemas da comunidade escolar?  
R. Com certeza esse curso por utilizar muitos recursos e pela riqueza de 
possibilidades que o site apresenta deve ser utilizado por todos para tentar 
solucionar problemas que afetam de maneira geral toda a comunidade como por 
exemplo violência.  
 

 
Figura 27- Foto da publicação (turma dos participantes no curso) 
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 Os relatos pessoais  (56) estiveram muito presentes na atividade “Central de 

Patentes”, na qual alunos e professores publicaram textos contando experiências ou 

inventando “fórmulas mágicas” para determinados problemas.  

 

INVENTO: Óculos Mágico 
DATA: 2002-07-02  
ESCOLA: ERMELINDA CLARICE SANCHES PROFA      
Autor: Renata Gomes de Rezende Jacomini  
Atuação: professor  
Histórico: Observando pessoas que são muito pessimistas, que não conseguem 
ver o lado bom da vida, que só pensam em tragédias, pensei em inventar algo 
que pudesse ajudá-las a viver melhor e também proporcionar o bem das pessoas 
que são obrigadas a conviver com elas.  
Material: Óculos com lente de amor, compreensão, inteligência, respeito, 
dignidade, otimismo, imaginação, sonhos, felicidade...  
Características:   
Funcionamento: funcionamento   
Benefícios: Trará muitos benefícios pois, todos aqueles que o utilizarem sentirão 
mu ito amor, respeito, amizade, sentimentos necessários para a boa convivência.   
Bibliografia: www.imagin&sonh&utopia.com.br  
Legenda: Esses óculos são sensacionais, presentei quem está sempre com mal 
humor, você não vai se arrepender.  

 

 Já, os relatos pedagógicos (36), abordaram descrições de atividades em sala de 

aula e projetos escolares, se transformando em um espaço rico de troca entre professores e 

divulgação de trabalhos de alunos. 

 
INVENTO: Painéis com as formas de Energia Mecânica e Trabalho 
Mecânico(Textos e Figuras) 
DATA: 2004-08-31  
ESCOLA: JOSE PENNA      
Autor:  Angela-Energia Mecânica  
Atuação:  professor  
Histórico:  Enquanto é trabalhado com fórmulas fica abstrato o estudo dos 
conteúdos de Energia e Trabalho, com a utilização de painéis o aluno consegue 
visualizar situações do cotidiano em que esses conteúdos aparecem, tornam o 
conhecimento concreto.  
Material: Cartolina, lápis de cor, giz de cera, lápis 6B e pincel atômico.  
Características: Tamanho padrão da cartolina.   
Funcionamento: Ilustração das aulas de Física.   
Benefícios: Usei como modelo o trabalho com painéis muito usado em outras 
disciplinas como História e Português. 
Bibliografia: Livros didáticos, livros paradidáticos , revistas e jornais.  
Legenda: Força peso realiza trabalho  
Legenda: O garoto possui energia mecânica   
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Figura 28 – Desenhos elaborados em sala de aula 

 
 O texto em formato notícia (48) foi majoritariamente utilizado pelas instituições 

escolares para divulgar eventos das escolas ou notícias da comunidade escolar, como 

alunos premiados e atividades desenvolvidas por alunos.  

Autor: Ana  
Atuação: professor  
Entrevista: A aluna Cristiana Malago, foi premiada pela funadação 
Giacometti,onde participou com desenho e pintura, revelando incontestável 
talento.  
Legenda: desenho da aluna Cristiane  
 

 
Figura 29 – Desenho premiado e divulgado no site 
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 O texto poético (47) obteve bastante volume, principalmente por causa de um 

projeto desenvolvido em sala de aula pela professora de português Andréa, da E.E. José 

Felício Miziara, o qual resultou em pesquisa e produção de poesias pelos alunos. De 

acordo com ela, a existência de um meio de comunicação que possibilitasse a visibilidade 

das poesias dos alunos acabou sendo uma motivação para o trabalho, já que a expressão 

individual do aluno teria espaço público para ser apresentada. Abaixo, uma das poesias 

publicadas: 

Autor: JULIANA - 8ªA 
Atuação: Aluno 
Data: 2004-12-09 
Escola: JOSE FELICIO MIZIARA PROF 
  
COMO TE AMO 
 
Não te amo normalmente,  
Mas te amo loucamente. 
Eu sei, sou diferente, 
Mas por ti posso mudar. 
 
Se você quiser me ensinar 
O jeito certo de te amar, 
Por você eu enfrentaria  
Uma batalha. 
 
Mataria um dragão 
E com uma navalha 
Arrancaria meu coração. 
 
Pois de que vale viver 
Se você não me amar 
Logo irei morrer sob a luz do teu olhar. 

 

 O tipo de texto mensagem (28), se caracterizou por recados de professores e alunos 

com teor de carinho, homenagem, conselho, desabafos e reclamações. Já, tópicos (25) 

apareceu mais para BioTrilhas, com preenchimento de dados relacionados a planas e 

animais. Quadrinhos (11) foram as atividades publicadas na atividade Quadrinhos 

Interativos. Além destes, tiverem três temas com menos que dez publicações: artigo (5), 

textos opinativos; receita (2) e propaganda (1)  
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4.3.3 Os assuntos abordados  

 Para fazer uma análise sobre os temas, foi feito um levantamento dos principais 

assuntos abordados pelos alunos e professores nas publicações. Para fazer esta análise, 

elaborei um gráfico e uma tabela com os diferentes temas e o número de ocorrências.  

 

ASSUNTO  QUANTIDADE 
Cidade 98 
História 66 
Atividade Sala De Aula 65 
Em Branco 57 
Escola 52 
Invento 50 
Experiências De Professores 41 
Equipamento 38 
Animal 36 
Turismo 29 
Meio Ambiente  27 
Informática 26 
Amor  25 
Imagem 17 
Evento 16 
Objeto 16 
Planta 14 
Homenagem 13 
Saúde  11 
Biografia 9 
Cidade Outra 8 
Votos  8 
Ensino 10 
Política 7 
Esporte 6 
Quadrinhos Modificados 6 
Quadrinhos 6 
Recado 4 
Ex-Alunos EJA 4 
Piada 4 
Teste 4 
Conselho 3 
Desigualdade Social  3 
Educação 3 
Assistência Social 3 
Poder Público 3 

 Tabela 5. Principais assuntos abordados  

 Além destes, tiveram publicações com apenas um ou duas ocorrências. Com duas: 

língua estrangeira, pensamento, direitos humanos, reclamação, corpo humano, receita, 

vários. Com apenas uma única publicação, foram as seguintes temáticas: arte, cidadania, 

campo/cidade, carros antigos, citação, citação bíblia, educação sexual, entrevista, amizade, 

invenção, música, pensamentos, poesia. 
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 A temática mais presente é a “cidade” (98), descrições históricas e geográficas de 

municípios, sendo que a maioria é cópia da Internet. Em segundo lugar vem o assunto 

“história” (65), categoria que engloba as descrições de projetos e atividades diversas 

desenvolvidas por professores na escola. A “história” (66), de cidades e de personalidades 

consiste, em sua maioria, de publicações copiadas da Internet, o que leva novamente à 

reflexão sobre o instrumental que a escola estadual está oferecendo aos seus agentes 

sociais para pensarem e produzirem textos sobre sua memória histórica e social.  

 Em terceiro lugar, o assunto “atividades em sala de aula” (65) A presença de um 

número tão alto de publicações para descrever a prática em sala de aula mostra que esta é 

uma demanda de espaço que poderia ser mais explorada pelo site: a socialização dos 

projetos escolares, a troca, o diálogo pedagógico, este só praticado presencialmente nos 

HTPCs, mas de forma precária, como será aprofundado no próximo capítulo “Um olhar 

sobre a escola estadual: como os agentes sociais interagem com os meios”. Talvez pelo 

fato de o público-alvo do projeto se o aluno, esta possibilidade foi encaminhada para o site 

“Pátio Paulista” voltado aos professores da rede estadual de ensino.  

 Outro dado interessante é o alto número de publicações “em branco” (57), é a 

quarta categoria com mais publicações. Isso pode apontar para uma dificuldade técnica em 

se publicar no site, visto que muitas destas publicações tinham título e nome, mas não 

possuíam conteúdo.  

 “Escola” (52) é a quarta temática mais presente, com publicações sobre fatos 

ocorridos na instituição, como eventos, premiações e atividades organizadas por alunos. 

Apesar de o site possuir um espaço para este tipo de publicação, o Ligado na Escola, 

alguns alunos e professores utilizaram as atividades de produção do conhecimento como 

forma de divulgar acontecimentos do cotidiano escolar.  Esta temática oferece visibilidade 

à escola, divulgando fatos que outros meio de comunicação não fariam, publicizar questões 

de interesse do campo social da escola.  

 “Invento” (50) está em quinto lugar e foi uma categoria com muitos textos 

próprios dos alunos, publicados em Central de Patentes. Com produções criativas e outras 

resultados de atividades em sala de aula, percebe-se que é uma categoria que cativa os 

alunos, que se sentem a vontade para publicar textos mais descontraídos. Em sexto lugar, 

estão “experiências de professores” (41), temática que abrange entrevistas com 

professores, textos em que são contadas histórias dos educadores. Por meio da abordagem 
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desta temática, há uma valorização da figura do professor, o qual sente que sua profissão é 

cada vez menos legitimada socialmente.  

 “Equipamento” (38) está em sétimo lugar, temática presente na atividade Como 

funciona? Descreve a história de algumas máquinas, como computador e televisão, sendo 

que a maioria das publicações foi copiada da Internet. É uma atividade que exige um 

conhecimento científico acerca do funcionamento de maquinários e sua história, talvez um 

texto que exija um esforço de elaboração textual e de pesquisa acima do trabalhado na 

escola.  

 Em oitavo lugar, a categoria “animal” (36) apresenta descrições de diferentes 

animais na atividade Bio Trilhas. No entanto, a maioria copiada e colada da Internet, sem 

formulação de texto de quem postou, sendo que muitas estão na forma de tópicos.  

 Em nono lugar, a temática “turismo” (29) apresenta textos com enfoque turístico 

de diferentes cidades do país, apresentando passeios, sugestões de lugares para visitar e até 

hospedagem. E em décimo, “meio ambiente” (27) aborda questões relativas à preservação 

ambiental, tema aliás, que nos últimos anos vem recebendo bastante destaque dos meios de 

comunicação. 

 A temática “informática” se encontra em seguida, e foi bastante abordada 

principalmente nas publicações que falam dos cursos de capacitações de professores, nas 

oficinas “Internet na educação”, e dos alunos, no projeto “Aluno Monitor”.  

 Além destas categorias, foram incluídas as seguintes, em ordem de maior 

ocorrência: amor (tema mais presente nos textos poéticos escritos pelos alunos), imagem 

(publicações sem texto, apenas imagem como fotos ou clipparts), evento (divulgação de 

eventos da cidade), objeto (descrição do funcionamento e histórico de algum objeto na 

“Central de Patentes”), planta (texto que aborda as característica de determinada planta na 

atividade “BioTrilhas”), homenagem (textos que fizeram homenagem aos professores e a 

uma aluna que faleceu), saúde (obesidade, doenças e prevenção), biografia (história de 

personalidades históricas), cidade outras (descrição histórica de cidades que não a de 

localização da escola), votos (mensagens carinhosas, como algumas de natal),  ensino 

(reflexões sobre a situação do ensino), política (Governo, políticas públicas), esporte, 

quadrinhos modificados (quadrinhos já existentes modificados para fins educacionais, 

publicados na atividade “Quadrinhos Interativos”), quadrinhos (quadrinhos já existentes), 

recado (recados de pessoas de fora para o público da escola), ex-alunos EJA (projeto de 
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alunos que entrevistaram ex-alunos do EJA), piada, teste (páginas de teste de publicação), 

conselho (mensagens de conselhos para a vida), desigualdade social (textos que abordam 

dados de pobreza no mundo), assistência social (projetos assistencialistas), Poder Público 

(textos sobre instituições do Poder Público). 

  

4.4 Análise de Publicações Selecionadas 

 Abaixo, alguns exemplos de publicações destas 135 escolas de acordo com as 

atividades de produção do conhecimento, seguidas de observações. 

 
4.4.1 Comunidade Viva 

 
Que visa despertar nos estudantes o interesse pelo resgate da memória 
histórica, social e cultural de suas comunidades. 

I 

LOCALIDADE: Mauá 
DATA: 2002-05-24 
ESCOLA: MIRNA LOIDE CORREIA FERLE PROFA       
Autor: Ana Paula T. Alvarez 
Atuação: Professor 
História: A formação do Município de Mauá está intimamente ligada aos 
primeiros sesmeiros e às grandes fazendas em torno da Capela Nossa Senhora do 
Pilar, nos séculos XVII e XVIII.  
 Daí o nome inicial do vilarejo: Pilar.  
 Entre os primeiros moradores, estavam Antonio Franco da Rocha e 
Capitão João José Barbosa Ortiz (Juiz de Paz de São Bernardo entre 1846 e 
1865).  
 No dia 05/06/1861, o Barão de Mauá, através de procuração de José 
Ricardo Wright, compra duas fazendas: a CAGUASSU e a CAPOA VA, do 
Capitão João e de suas irmãs Escolástica Joaquina e Catharina Maria, passando a 
ser grande proprietário local, embora morasse no Rio de Janeiro. 
Depois da chegada da estrada de ferro São Paulo Railway (1867) –  
empreendimento possível graças à parceria com os ingleses – foi inaugurada a 
Estação do Pilar, em 01/04/1883. O nome da estação foi mudado, em 1926, para 
Mauá (quando a ferrovia já era denominada Santos – Jundiaí), em homenagem 
ao Barão e Visconde de Mauá – Irineu Evangelista de Sousa. 
Em 18 de outubro de 1934, Mauá foi elevada à categoria de Distrito de Paz no 
Município de São Bernardo, Comarca da Capital – São Paulo. 
Em 1953, foi emancipada, tornando-se, enfim, o Município de Mauá, em 
plebiscito realizado no dia 22 de novembro de 1953. Mauá se tornou município 
autônomo a partir de 1º de janeiro de 1954. No entanto, o aniversário da cidade é 
comemorado a partir de 08/12/1954 – dia da padroeira da cidade, Imaculada 
Conceição. 
 A praça central da cidade recebe o nome de "22 de novembro", em 
homenagem ao dia da emancipação. 
Aspectos:Situada no Grande ABC, Mauá é um dos trinta e nove municípios que 
compõe a região Metropolitana de São Paulo. Ocupa uma área urbana de 67 km2 
e cerca de 13 km2 do município encontra-se em área de proteção de mananciais. 
A cidade faz divisa com Santo André (Oeste), Ferraz de Vasconcelos (Nordeste), 
Ribeirão Pires (Leste e Sul) e São Paulo (Norte). 
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Segundo a última estimativa realizada pelo IBGE (2000), Mauá possui mais de 
385.178 habitantes e está entre as 15 cidades com maior número populacional do 
Estado 
Atrações: Como atração a cidade conta com a Gruta de de Santa Luzia. 
Espaços:Um dos mais novos espaços é o Teatro Municipal com estréias mensais 
e populares. 
A Igreja Matriz foi a primeira da cidade. 
Depoimentos: 
Transformações: 
Bibliografia: www.maua.sp.gov.br 
Legenda: Gruta de Santa Luzia  
Legenda: Igreja Matriz 
 

 
 

 
  Figura 30 – Fotos da cidade de Mauá 
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   II 

LOCALIDADE: Guararapes 
DATA: 2002-12-03 
ESCOLA: WALDEMAR QUEIROZ PROF       
Autor:  Sonia/ Toninha 
Atuação: Professor 
História: Minha cidade é plana, bem cuidada,muito arborizada,mas mesmo assim 
faz muito calor.Para ficar melhor para os moradores falta uma bela praia e águas 
cristalinas e salgada.Dia 8 de Dezembro nossa cidade completará 74 anos de 
fundação.É conhecida como cidade sorriso. 
Aspectos: É uma cidade pequena com 29.000 habitantes.A principal atividade 
econômica é a agricultura com predominância do plantio de cana de açúcar.Seus 
habitantes são descendentes de italianos,espanhóis,japoneses e libaneses.As 
principais atividades esportivas são:futebol,judô e basebol.Arquitetura é muito 
moderna. 
Atrações: Nossa cidade se caracteriza pelo grande número de bicicletas que 
dificulta o tráfego. 
Espaços: Temos 3 praças,uma biblioteca municipal,um recinto muito bem 
montado para exposições,como a FAPIG,que acontece sempre na época do 
aniversário da cidade e também o espaço cultural para realizações de pequenos 
eventos. 
Depoimentos: Cidade hospitaleira que recebe muito bem os visitantes de 
qualquer lugar do país e do mu ndo. 
Transformações: Aumento significativos de residências, bairros e avenidas. 
Bibliografia: Realidade da cidade. 
 

 
  Figura 31 – Foto da cidade de Guararapes 

 
 A primeira publicação representa a maioria das publicações da atividade 

Comunidade Viva: textos copiados da Internet com o histórico da cidade, sem muita 

proximidade do autor com o material escrito, textos informativos e descritivos da cidade, 

apresentação de locais para visita. Já, o segundo exemplo, uma exceção, se encaixaria mais 

na descrição pessoal da cidade e da comunidade, com marcas do autor do texto e pela 

descrição pessoal com a visão do morador. 
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 O copiar e colar da Internet traz uma facilidade ao publicador ou uma segurança? 

Por que a maioria dos textos sobre a cidade foi copiado? Percebe-se, talvez, que não houve 

um trabalho de acompanhamento de muitas atividades, já que nesta seção não houve 

muitas publicações produzidas por alunos e professores: simplesmente se publicou. O 

curioso é que muitas destas publicações foram inseridas por professores: existia uma 

preocupação em postar informações sobre a cidade, mas talvez não uma disposição para se 

produzir um texto sobre ela.  

 

4.4.2 O Repórter é você! 

Na qual o aluno é convidado a produzir uma matéria jornalística ou uma 
entrevista, tendo como fonte um dos trabalhos enviados ou que estão em 
desenvolvimento em outras atividades do site. 

 
I 
 
ENTREVISTADO: Aluno Monitor 
DATA: 2004-08-13 
ESCOLA: MARIA APARECIDA QUEIROZ CASARI PROFA       
Autor:  Bruno Fernandes Goulart  
Atuação: aluno 
Entrevista:  Repórter 
Bruno Fernandes Goulart  
1ª “A”, EM. 
Aluno monitor 
EE Maira Aparecida Queiroz Casari 
Piquerobi – SP 
Entrevistado 
Gabriel Girotto 
2ª “B”, EM. 
Aluno monitor 
EE Alfredo Westin Júnior 
Pres. Bernardes – SP 
Entrevista 
1)Com que olhos você vê as duas capacitações que fizemos nesse ano? Foi 
proveitosa, no seu ponto de vista? 
R-A primeira capacitação foi um tanto quanto cansativa, mas nem por isso deixei 
de aprender. Já a segunda, digamos que está “mais tranqüila” e estou com mais 
facilidade de aprendizado. O nível de aproveitamento, na minha opinião foi de 
100% graças ao ótimo desempenho da professora e o assunto, que é muito mais 
interessante. 
2)Olhando num “todo”, como esta funcionando a SAI da sua escola? 
R-Está dando muito certo os professores estão mais empolgados, pois este 
projeto está funcionando muito bem em nossa escola. 
3)Como os alunos estão se comportando na SAI da sua escola quando você está 
monitorando? 
R-Eles estão se comportando muito bem, porém, eles estão exigindo internet 
para fazer pesquisas escolares. 
4)Quais são suas principais dificuldades em monitorar a SAI de sua escola? 
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R-Até o momento não tive nenhuma dificuldade porque, nós, os monitores 
trabalhamos unidos. 
5)Para finalizar, tire os pontos negativos e positivos dessa capacitação? 
R-Na minha opinião, não existem pontos negativos, mas os pontos positivos são 
muitos: como por exemplo: tudo que aprendi poderei usar mais pra frente.  
Esta atividade foi realizada durante a capacitação do módulo II do projeto aluno 
monitor, ministrado pela professora Lucielena de Souza Colomaco, no NRTE de 
Santo Anastácio. 
Legenda: Bruno Fernandes 
Legenda: Gabriel Girotto 
Som: 

  

 
 

 
 

 
 Figura 32 - Fotos dos alunos entrevistados  
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II 
 

ENTREVISTADO: Fala ,professora !  
DATA: 2003-12-20 
ESCOLA: TUFI MADI       
Autor:  Lúcia -Adalgisa -M. Flávia  
Atuação: Professor 
Entrevista: 
1) Qual o seu nome?Em que área trabalha? 
R: Adalgisa,:sou professora de Ciências; 
Lúcia, professora de Português 
Maria Flávia ( readaptada)professora de artes 
2)Qual a sua opinião sobre os cursos de capacitação em informática? 
Adalgisa: ótimos, pois facilitam na elaboração de projetos na área de 
informática. 
Lúcia: Gosto muito, pois aumenta o entrosamento entre os professores e há muita 
troca de experiências. 
M. Flávia: São bons, os ATPs do NRTE nos instruem bem , com dedicação e 
paciência para que possamos melhorar nossas condições de trabalho. 
3) O que vocês esperam para o próximo ano em sua escola? 
Adalgisa :Um ano melhor, com melhores condições de trabalho . 
Lúcia : Muita união entre todos e maior compreensão por parte da Direção. 
M.Flávia: Colaboração de colegas e direção, mais cursos que possam nos reciclar 
cada dia mais e muita vontade de vencer os obstáculos que provavelmente virão. 
Fotos: M. Flávia e Lúcia  
 

 
 

 
  Figura 33 – Fotos das professoras 
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   III 

ENTREVISTADO: Entrevista: Profª Sônia  
DATA: 2003-10-18 
ESCOLA: SUETONIO BITTENCOURT JUNIOR PROF       
Autor: Naiara Nunes de Souza 
Atuação: Aluno 
Entrevista: 
01. Há quantos anos você leciona? 
20 anos 
02. Qual a sua disciplina 
História  
03. Algo inesquecível em sua carreira.  
O fato de uma senhora que já tinha aproximadamente 60 anos e que vinha a pé 
de Cubatão (cidade aqui do Litoral Paulista) para estudar...  
04. Por que você escolheu esta área (disciplina)?  
Eu escolhi pois sempre gostei de estudar os acontecimentos que envolvem o ser 
humano e porque tenho plena convicção de que para aprendermos o presente e a 
relação com o futuro temos que entender o passado. 
05. Se você não fosse professora qual seria a sua profissão? 
Não consigo me ver em outra função, adoro o que eu faço. 
06. Qual a turma que você mais gosta de trabalhar? 
Depende muito da turma, me identifico muito com o supletivo, embora trabalhar 
com adolescentes seja um importante aprendizado. 
07. Qual foi a sua aula mais criativa? 
Trabalhar com uma turma falando de democracia, dividindo a sala em grupos e 
entregando uma cartilha falando sobre a constituição e entre si a turma teve que 
escolher propostas, apresentações, fazer cartazes... Por último fizeram uma 
votação e o vencedor apresentaria para outras turmas. 
08. Você tem algum projeto que gostaria de por em prática? 
Gostaria de fazer programa com turmas de pesquisa com o nome: "O Aluno 
Pesquisador" onde o aluno pudesse realmente ir a fundo na pesquisa e passar o 
conhecimento adiante. 
09. O que você acha de atividades extra-classe? 
Acho que enriquecer o conhecimento e a interação professor/aluno. 
10. Como você lida com o carinho e a admiração dos alunos? 
Procuro me relacionar com os alunos sempre de forma positiva, mostrando que o 
caminho a seguir deve ser o respeito mútuo. 
11. Deixe um recado para os seus alunos. 
A maior satisfação do verdadeiro professor é ver o seu trabalho fluindo, aos 
meus alunos que consigam ser felizes aprendendo que a maior felicidade é fazer 
os outros felizes. 
12. Fale um pouco de você como é como professora. 
É sempre difícil falar de sí mesmo. A minha profissão eu procuro realizar da 
melhor forma possível, passo para os meus alunos meus conhecimentos e mostro 
a eles que ser professora é ser portadora de uma grande missão que é ensinar e 
aprender! 

 
 Figura 34 – Foto-montagem - professora 
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 Muitas entrevistas publicadas em O Repórter é você! são resultado das oficinas de 

capacitação “Internet na educação” “Aluno Monitor”. Os professores e alunos faziam a 

oficina e iniciavam sua participação no projeto por meio de publicações nas atividades do 

site. São várias as entrevistas entre professores e entre alunos.  

 Além destas, a maioria das entrevistas se realizou com os próprios agentes sociais 

das escolas: com alunos e professores. O exemplo número III mostra este caso, de uma 

aluna que entrevistou uma professora. A atividade se transforma, assim, em uma forma de 

divulgar os projetos desenvolvidos pela escola, oferecendo visibilidade a alunos e 

professores, além de estimular uma troca entre os diferentes papéis exercidos socialmente 

na escola: professor e aluno entrevistam e são entrevistados. 

 Percebe-se que esta é a atividade com mais publicação de fotografias, onde há a 

abertura para a exposição de retratos, uma forma de dar visibilidade a quem não costuma 

aparecer em meios de comunicação. 

 

4.4.3 Como funciona? 

Espaço dedicado à realização de pesquisas sobre o funcionamento de 
qualquer objeto ou mecanismo, de acordo com a orientação do professor. 
 
I 

Objeto: telefone 
DATA: 2002-12-16  
ESCOLA: AMELIA LOPES ANDERS PROFA      
Autor:  Maria Rosa Reis Zago Mukai  
Atuação:  professor  
Histórico:  história do telefone é tão antiga quanto a de seus bisavós. Faz mais de 
cem anos que ele foi criado, pelo escocês Alexander Graham Bell (1847-1922), 
que morava nos Estados Unidos. O que ele conseguiu foi um jeito de transmitir 
voz à distância. Para isso, ele fez um aparelho que transforma o som em sinais 
elétricos. Esses sinais corriam por um fio até chegar à outra ponta, e viravam 
som outra vez.  
Graham Bell se inspirou no telégrafo, de 1835, que conseguia transmitir 
mensagens entre pontos distantes por meio de sinais. Mas eles vinham como 
códigos, e não como voz. Por isso Bell foi tão importante para o mundo da 
tecnologia. Ele virou o "pai" do telefone.  
O primeiro aparelho, de 1876, era muito rudimentar. Não dava para falar e ouvir 
ao mesmo tempo, como os de hoje. Outros cientistas começaram a melhorá-lo. 
Isso acontece em outros ramos da tecnologia. Basta alguém inventar alguma 
coisa, que logo aparecem outras pessoas que aperfeiçoam a idéia.  
Naquele mesmo ano, o americano Thomas Alva Edison conseguiu inventar um 
aparelho que ouvisse – e falasse. Para isso ele fez dezenas de tentativas. Mas 
conseguiu.  
O que demorou foi ligar a longa distância. Agora parece tão simples, mas só em 
1914 que foi realizada uma ligação telefônica de um continente a outro. É claro 
que não foi com fios, pois seria quase impossível fazer um fio atravessar países! 
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Já o telefone sem fio demorou mais ainda: só foi inventado em 1967. Então o 
rádio entrou na jogada.  
Descrição: O que ele conseguiu foi um jeito de transmitir voz à distância. Para 
isso, ele fez um aparelho que transforma o som em sinais elétricos. Esses sinais 
corriam por um fio até chegar à outra ponta, e viravam som outra vez.  
Glossário: Graham Bell se inspirou no telégrafo, de 1835, que conseguia 
transmitir mensagens entre pontos distantes por meio de sinais. Mas eles vinham 
como códigos, e não como voz. Por isso Bell foi tão importante para o mundo da 
tecnologia. Ele virou o "pai" do telefone.  
Bibliografia: www.canakids.com.br/tecnologia.  
Legenda: telefone  
 

 
   

 

Figura 35 – Imagens postadas  

 

II 
Objeto: Calculadora  
DATA: 2002-11-05 
ESCOLA: MAURICIO MONTECCHI       
Autor:  Marilene e Angélica 
Atuação: professor 
Histórico: Máquina de calcular 
A palavra "cálculo" tem sua origem no termo latim para "pedra". Acredita-se que 
elas tenham sido um dos primeiros instrumentos utilizados pelo homem para 
calcular. Na verdade, acredita-se que a prática de reorganizar as pedras em 
colunas deu origem à primeira calculadora, o ábaco, que se originou na China no 
século VI a.C. 
O ábaco tem, no entanto, uso limitado e, nos 24 séculos seguintes, foi o único e 
principal mecanismo existente para calcular. A ciência dos cálculos permaneceu 
um trabalho enfadonho e tedioso, geralmente impedindo o progresso científico. 
Isto tinha especial significado na área da astronomia, onde cômputos 
estupendamente enormes eram necessários para determinar as órbitas e os 
movimentos dos planetas. Realizados inteiramente à mão, tais cálculos levavam 
anos para serem completados pelos matemáticos. 
A primeira máquina de somar de verdade foi construída em 1642 pelo francês 
Blaise Pascal (1623-62), filho de um cobrador de impostos. Filósofo e 
matemático, Pascal cresceu observando seu pai ocupado em horas de cálculos 
tediosos. Determinado a reduzir o trabalho do pai (e possivelmente o seu próprio 
no futuro, pois também pensava em se tornar um cobrador de impostos), 
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construiu aos 19 anos um aparelho automático que, girando suas pequenas rodas, 
adicionava e subtraía. Por mais precisa e rápida que fosse para sua época, a 
máquina de calcular de Pascal nunca foi bem aceita: os funcionários, cujo ganha-
pão advinha de cálculos à mão, viram no dispositivo uma ameaça a seu trabalho 
e se recusaram a usá-lo. 
Em 1671, o matemático alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz (co-inventor do 
cálculo com Isaac Newton) construiu um mecanismo, a "roda graduada", capaz 
de fazer as quatro operações fundamentais e ainda extrair raiz quadrada. O cartão 
perfurado foi criado na primeira metade do século XVIII, mas a aplicação de seu 
princípio à máquina de calcular só se deu em 1880, por iniciativa do americano 
Herman Hollerith (1860-1929), que trabalhava no departamento de 
recenseamento dos Estados Unidos e estava preocupado com a quantidade de 
informações que precisava ser gravada e processada. Ele abriu sua própria 
empresa em 1896 e, ao lado de dois sócios em 1924, fundou a IBM 
(International Business Machines). 
Descrição: 
Glossário: 
Bibliografia:  www.ocuriosohp.hpg.ig.com.br 
www.google.com.br/imagens 
 

 Nesta atividade Tiveram muitas publicações sobre o funcionamento e histórico de 

meios de comunicação, como televisão, telefone, telégrafo, computador, mostrando a 

presença destes instrumentos na vida de professores e alunos. As atividades se centraram 

na história e descrição de equipamento e objetos com um grande número de textos 

copiados da Internet. O fato de os alunos e professores não escreverem sobre o assunto 

talvez mostre que este não é um tema muito simples de se escrever, já que requer uma 

pesquisa maior do que as outras atividades.  

   

4.4.4 Central de patentes 

No qual o aluno possui um espaço para publicar sua invenção ou recriação, 
demonstrando suas capacidades criativas. 
 

I 

INVENTO: Insulina Anti-Burrice 
DATA: 2004-11-04  
ESCOLA: JOSE BONIFACIO DO COUTO      
Autor:  Maraisa Gomes da Silva  
Atuação:  aluno  
Histórico: Ao ver meus colegas reprovarem todas os anos, pensei nesta produto 
facíl e eficaz.  
Material: ingredientes:200g de paciência;2kg de canetas coloridas;300g de bole- 
tim;500g de notas;80g de educa- ção;250g de inteligência;750g de 
conhecimento;1000g de estudos.   
Características: Virá em um vidro amarelo, com bolinhas vermelhas.   
Funcionamento: Apenas 3 colheres por bimestre.   
Benefícios: Aumenta a sua forma ,de pensar durante o ano.   
Bibliografia:   
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II 

INVENTO: Foguete de Garrafa  
DATA: 2005-05-21  
ESCOLA: JOSE PENNA      
Autor: Gabriel e Bruno - Foguete I  
Atuação: aluno  
Histórico: -motivação do aluno para estudar;  
-estimular a curiosidade e a criatividade;  
-compreender a construção de um processo (conhecimento cientifico) em estreita 
relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais,sociais, 
políticas e econômicas.  
Material: - bomba de ar;  
- um pedaço de cano de uma polegada;  
- 3 metros de mangueira de nível de pedreiro;  
- 4 parafusos pequenos;  
- 2 braçadeiras para um cano de uma polegada;  
- 1 pedaço de câmara de ar;  
- 1 T de uma polegada;  
- 1 adaptador de uma polegada com um lado liso e com outro rosca externa;  
- fita crepe ou isolante;  
- tesoura sem ponte.  
Características: Justificativa:  
- há grande desinteresse dos alunos pelas atividades escolares;  
- os alunos não relacionam o saber ensinado/ aprendizado na escola com as 
atividades cotidianas.  
Funcionamento: 1º cortamos a parte de baixo de uma das garrafas, assim 
somente à parte de cima desta mesma, para o bico do foguete.  
2º cortamos 2 garrafas na parte de cima do (bico da garrafa)e na parte de baixo 
(base da garrafa), assim utilizando somente o meio delas, para fazer aletas de 
direção.  
3º fazer o mesmo processo que a etapa 2 (anterior),usando agora somente uma 
garrafa para fazer a base de direção, depois de prontas.  
4º pegue a garrafa que sobrou para construção do foguete.  
- use a garrafa pronta da 1ª etapa e encaixe a na parte de baixo desta, que sobrou, 
cole com a fita sem deixar Souto da outra;  
- para fazer as aletas é preciso pegar as garrafas da 2ª etapa e corta-las na direção 
vertical bem reto, depois dobre-as bem reto ao meio ponta com ponta,deixe bem 
rente, corte ao meio depois de abri-los na posição vertical,irá ficar dois pedaços 
retangulares,dobre novamente ponta com ponta de cima para baixo na posição 
vertical agora corte na posição diagonal partindo do lado dobrado,deixando ums 
quatro dedos desse lado e dois dedos do outro lado da diagonal. Ficará no 
formato de aletas,mais é preciso dobrar agora as duas pontas em posição oposto. 
Esquerda e direita, com espaços necessários para se prender com a fita depois no 
foguete.  
- pegue a garrafa da 3ª etapa encaixe -se e cole com a fita crepe ou isolante no 
outro lado do foguete sem ser a ponta.  
Benefícios: Finalidade:  
- instrumento para ensinar determinados conhecimentos;  
- problematizador: exercita no aluno a capacidade de fazer perguntas (cidadão 
crítico);  
- relacionar a teoria com a prática;  
- tornar a aprendizagem significativa;  
- aprender a teoria para explicar um fenômeno;  
- despertar um maior interesse.  
Bibliografia: Adaptação de Bruno e gabriel - 1º Colegial - Escola Estadual "José 
Penna"  
Legenda: Gabriel e Bruno - 1º Colegial - E.E."osé Penna"  
Legenda: Foguete de Garrafa - 70 metros de altura  
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Figura 36 – alunos “inventores” e sua invenção 

 
 
 Esta atividade, assim como O Repórter é você! apresentou muitas produções dos 

alunos. Desde publicações bem-humoradas, sem vínculo direto com a disciplina – como a 

primeira – até as que estavam mais vinculadas com os conteúdos lecionados em sala de 

aula - como a segunda, uma experiência que resultou na construção de um instrumento que 

requer alguns conhecimentos científicos. Pode-se dizer que a atividade Central de Patentes 

é a que mais estimulou a criatividade dos alunos e professores, onde se sentiram mais a 

vontade para escrever textos mais ousados e com informações que não estavam 

necessariamente vinculadas às disciplinas. 
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4.4.5 Bio Trilhas 

Em que os alunos têm a oportunidade de vivenciar os ensinamentos de sala 
se aula e laboratório das disciplinas de Biologia, Geografia Física e 
Educação Artística num passeio pelas trilhas dos parques de São Paulo. 

 

I 

TRILHA: Parque Ecológico dos Jequitibás 
DATA: 2002-11-20 
ESCOLA: MARIA JUVENAL HOMEM DE MELLO PROFA       
Autor:  Devanir Aparecida Squizati 
Atuação: professor 
Trilha: Parque Ecológico dos Jequitibás 
Reino:  Vegetal 
Filo: 
Classe: 
Nome cient.:  
Habitat: 
Nicho: 
Clima: 
Relevo: 
Observações: São 11,2 hectares que testemunham toda a beleza do Cerrado e a 
riqueza de sua biodiversidade. Lá encontramos belas formações de Mata da 
Galeria, fundamentais à proteção do Ribeirão Sobradinho, e Mata Mesofítica de 
beleza ímpar em que pontificam, soberanos Jequitibás (Cariniana estrelensis), 
que dão nome ao parque. Além de toda beleza cênica, estas matas possuem 
grande importância para a fauna, pois proporcionam refúgio seguro a sua 
reprodução , alimentação e proteção. 
Bibliografia: 
http://www.sobradinho.df.gov.br/Parques/Jequitibas/ParquesJequitibas.htm 
  

 

 
    Figura 37 – Imagem do parque 
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II 
Autor:  Marjorie Macret  
Atuação:  professor  
Trilha: Jardim Botânico  
Reino: Vegetal   
Filo:   
Classe:   
Nome cient.: cyrtopodium  
Habitat:   
Nicho:   
Clima:   
Relevo:   
Observações:   
Bibliografia: www.orquideaasbrasil.com.br  
Legenda: orquidea  
 

 
Figura 38 – Imagem de uma orquídea copiada da Internet 

 
 

 Esta atividade, mais vinculada à disciplina de Ciências (ensino fundamental) ou 

Biologia (ensino médio) teve muitas publicações relacionadas a características de plantas 

ou animais. Foram minoria as atividades que descreveram estudo do meio, como o 

exemplo número I. Foram mais publicações objetivas, sem cunho pessoal, predominando o 

caráter “científico” não produzido por alunos e professores, mas copiados da Internet. 

 Isso indica que estas atividades não possuíam uma exigência do professor em 

relação à publicação de textos próprios, resultado de pesquisa em sala de aula e estudo do 

meio. O resultado final das publicações não era o resultado da pesquisa junto ao meio 

ambiente, mas da pesquisa na Internet, que não passava por uma elaboração textual, mas 

talvez apenas uma assimilação da informação pronta, a qual era copiada e colada, sem 

modificações. 
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4.4.6 Quadrinhos Interativos  

Em que o aluno é solicitado a contar, em quadrinhos, como foi participar 

das atividades do TôLigado. 

 

I 

TÍTULO: Clarear 
DATA: 2002-07-03  
ESCOLA: ERMELINDA CLARICE SANCHES PROFA      
Autor: RENATA GOMES DE REZENDE JACOMINI  
Atuação: professor  
Comentários: Gostei muito de realizar a atividade dos quadrinhos interativos 
pois ela estimula a criatividade e a imaginação. Foi ótimo.  

   

 
Figura 39 – quadrinhos modificados para fins educacionais 

 
 

 
II 

Autor:  Ronald Hatiro Kuvabara  
Atuação:  professor  
Comentários:  quadrinhos modificados para fins educacionais.  
http://www.monica.com.br/index.htm  
  
   

 
Figura 40 – Quadrinhos modificados da “Turma da Mônica”  

 



 

 

164

II 
TÍTULO: Sarapalha 
DATA: 2004-11-25  
ESCOLA: JOSE MARIA RODRIGUES LEITE PROF      
Autor:  Priscila - Mayra - Nathália - Janaína 6ª A  
Atuação:  aluno  
Comentários:  O projeto Sarapalha foi interessante, pois conseguimos aprender 
sobre o cantor Guimarães Rosa e sobre seu estilo de escrita.  
Pudemos desenvolver atividades de várias disciplinas como português, onde 
transformamos uma parte do texto em uma história em quadrinhos. Também 
fizemos um trabalho de ciências em que soubemos mais informações sobre a 
malária.  
Mas, somente conseguimos acompanhar melhor “Sarapalha” quando assistimos à 
peça de teatro.  
   

 
Figura 41 – quadrinhos produzidos por alunos em projeto pedagógico 

 
 
III 

 
TÍTULO: Falta recursos para publicar quadrinhos 
DATA: 2002-11-19 
ESCOLA: OLIVEIRA GOMES COMENDADOR       
Autor: Cleusa Teixeira Moreira Miguel 
Atuação: Professor 
Comentários: Impossível seguir o bip, pois  o computador é lento e nem com a 
esperiência do Asterix consegui fazer alguma coisa 
 

 
Figura 42 – Imagem postada: bip 
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 Esta atividade obteve pouca publicação, foi a segunda com menor participação. E a 

maioria das publicações foi copiada da Internet: quadrinhos que já existem. No entanto, 

com uma característica interessante: mesmo copiados, alguns destes foram ressignificados 

e “modificados para fins educacionais”, expressão presente nas próprias publicações. Isso, 

de alguma forma, mostra uma maneira de driblar a falta de recursos para elaborar uma 

história em quadrinhos, aproveitando imagens já existentes e alterando seu texto. 

 O número baixo de publicações de quadrinhos pode ser representativo da 

dificuldade que a atividade apresenta: conhecimento de desenho, acesso a equipamentos 

como scanner e afinidade com este tipo de linguagem. Para explicitar esta dificuldade, a 

publicação III, acima, utilizou o espaço para reclamar da falta de recursos para concretizar 

a atividade. Quando não se tem um computador adequado para se trabalhar o recurso da 

imagem - com uma boa memória e uma velocidade razoável -, a atividade fica bem mais 

difícil de ser finalizada.  

 Além disso, nenhuma publicação segue a proposta de descrever como foi participar 

das atividades do TôLigado, como a atividade indica. Talvez a atividade pudesse deixar 

sua proposta mais aberta a publicações de quadrinhos de diversas temáticas, intenção já 

colocada em prática. 

 

4.5  Origem das Publicações 

 

Como forma de identificar a origem das publicações e averiguar a autoria dos 

textos, fez-se uma pesquisa sobre a origem do material publicado. Cada um dos textos foi 

copiado e colado no Google, com a intenção de verificar se estes haviam sido produzidos 

pelos próprios participantes ou copiados da Internet. A partir desta pesquisa, detectou-se 

que 37% das publicações foram copiadas e coladas da Internet, como é possível verificar 

no gráfico abaixo. 
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37%

63%

copiadas

produzidas

 
   Gráfico 9 – A origem das publicações 

 

É importante ressaltar que este fato foi ve rificado pela coordenação do projeto 

TôLigado no ano de 2004, quando os mediadores do site começaram a pesquisar a origem 

das publicações. A partir desta verificação, passaram a informar as escolas a respeito dos 

textos copiados e pediam para que os autores enviassem uma outra publicação.  

 Um dado interessante é a respeito das citações de fonte. Destes que copiaram e 

colaram - 37% do total - 44% citaram a fonte de onde retiraram o texto, o que mostra uma 

preocupação mínima de parte dos publicadores em explicitar a origem do texto. 

 

44%
56%

sim
não

 
  Gráfico 10 – Citaram a fonte? 

  

ATIVIDADE COPIOU PORCENTAGEM 
Biotrilhas  34 de 64 53% 
Central de Patentes 8 de 65 12% 
Como funciona  64 de 95 67,3% 
Comunidade Viva 163 de 298 54,6% 
O repórter é você 14 de 199 7% 
Quadrinhos Interativos  8 de 55 21% 
Webzine  9 de 38 23,6% 

  Tabela 6. Copiar e colar por atividade  
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O copiar e colar teve mais freqüência nas atividades Comunidade Viva e Como 

funciona, os quais tiveram mais da metade de suas publicações copiadas e coladas, dado já 

citado anteriormente que suscita algumas reflexões a respeito da produção de 

conhecimento e sua dificuldade de acordo com o grau de profundidade e pesquisa que as 

atividades exigem. Estas atividades que obtiveram alta porcentagem de cópia da Internet 

são as que mais exigem pesquisa, seguidas da atividade Bio Trilhas, a quarta que mais 

copiou e colou. Retomo o questionamento: a escola estadual está proporcionando as 

condições para que o aluno pesquisa e produza conhecimento? Será que a Internet não 

virou um espaço em que se reproduz o costume do copiar e colar tão presente na escola ao 

longo de sua história, em que o aluno reproduz textos da enciclopédia em seus trabalhos 

escolares?  

A prática do copiar e colar foi facilitada com o surgimento da Internet, a qual 

oferece uma infinidade de conteúdos de diversas fontes e fica à disposição dos internautas. 

Segundo dois alunos da E.E. Prof. José Felício Miziara: 

– A Internet facilita, porque a Internet mesmo usando para fazer trabalho, ela não 
faz bem, porque ela te dá tudo pronto, então acho que ela facilita tudo para vc. 
Eu mesmo às vezes nem leio, começo a ler, vejo que é aquilo, já imprimo, copio 
e aí pronto, não tanto ajuda. Ajuda sim, mas para o aluno não é bom, porque ele 
acaba não aprendendo tudo o que ele tinha que aprender. Todo mundo faz, às 
vezes trabalho imprimido, quando pode imprimir, vem até com o site na folha, o 
endereço do site, acho que todo mundo faz isso. Os professores agora notam, 
todos ele notam quando é imprimido, tanto que agora eles estão pelo menos 
pedindo para a gente copiar, mas mesmo assim, a gente procura e copia tudo, 
mas tudo lá prontinho. Devia ser só um meio de informação, para a gente se 
informar e pronto, mas não dar tudo pronto (aluna Aline Myamoto – E.E. Prof. 
José Felício Miziara)  
 
–  Os trabalhos vc copia e cola ou vc lê e reescreve? Eu modifico algumas frases, 
essas coisas, apago o site lá embaixo, né. E tem que ler, porque os trabalhos 
agora é tudo seminário, tem que apresentar depois, você tem que acabar lendo. 
Mas, quando vc está puxando lá, vc acaba lendo, vc fica por dentro (aluno Rui 
Guilherme Soares . E.E. Prof. José Felício Miziara). 

 

Assim, em questão de segundos estes textos da Internet podem se transformar no 

trabalho final de um aluno, sem que ao menos este tenha lido o material. Segundo a 

professora Andréa, da E.E. José Felício Miziara, quando questionada a respeito do assunto, 

é difícil controlar a prática do copiar e colar.  

– A questão do copiar e colar é grave. Eu procuro, às vezes,. dependendo do 
ponto onde eu quero chegar com a pesquisa, se eu quero que eles tenham um 
aprendizado melhor, eu peço para reescrever. Então, ele vai até a Internet, ele 
pesquisa várias fontes, porque o copiar e colar ele vai primeira fonte que ele 
acha, imprime tudo, até com endereço, né, não se dá nem ao trabalho de omitir 
essa parte. Então, às vezes, a rescrita, você fala assim: não, eu quero o seu 
trabalho em cima de quatro fontes diferentes e reescritos. Então, força o aluno a 
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estar reescrevendo, a estar buscando algo mais, né? Seria uma alternativa. Mas, é 
difícil você conter esse impulso de copiar e colar. Não é fácil, não. 
 

A prática do copiar e colar se constitui enquanto uma prática já tradicional dos 

estudantes que acaba se transferindo para o meio virtual. As informações disponíveis na 

Internet são fontes acessíveis para a pesquisa e reprodução sem o esforço que a pesquisa 

exige. No entanto, é a mesma prática que a enciclopédia possibilita, com a única diferença 

que a enciclopédia requer uma cópia do livro do próprio punho, o que pressupõe algum 

esforço de leitura; já, com a Internet, bastam dois cliques116. Segundo Passarelli, 

(...) a cópia das informações encontradas em obras de referência ainda constitui 
prática comum entre os alunos na realização de seus trabalhos de pesquisa, 
embora tanto professores quanto alunos estejam cientes desta fragilidade e 
dispostos a superá-la (PASSARELLI, 2003). 

 

Tal fato proporciona uma série de reflexões a respeito da produção de 

conhecimentos com o advento da Internet. Ao mesmo tempo em que esta tecnologia 

aumenta a democratização de acesso a informações do mundo inteiro e propicia a 

construção de um mosaico de conhecimentos diversos, também apresenta as facilidades a 

quem quer simplesmente reproduzir textos da Internet com a intenção de receber 

pontuação na instituição escolar. Assim, a produção de conhecimento acaba sendo 

substituída pela reprodução de informações por meio do plágio de conteúdos da internet.. 

Segundo Dias (2006),  

O termo ‘cultura de Ctrl+C e Ctrl+V’, ou ‘cultura Control C Control V’, se 
relaciona com a velocidade com que a informação se reproduz pela Internet, pela 
facilidade presenteada aos seus agentes pela nova tecnologia .  

 

 

4.5.1 Entre a produção e a reprodução do conhecimento 

Se um dos principais objetivos do projeto TôLigado é a produção de conhecimento 

e 1/3 dos alunos e professores copiou e colou, que tipo de orientações e medidas devem ser 

pensadas para a implementação do projeto? Ou melhor: como a escola pode superar esta 

prática? Para iniciar esta reflexão, que será aprofundada adiante, é importante analisar a 

realidade da escola pública pode ser um dos fatores que motivam os alunos à prática do 

copiar e colar. Durante pesquisa de campo na E.E. José Felício Miziara, em observação na 
                                                 
116 Uma sugestão ao projeto TôLigado seria a inclusão de um tópico em que o aluno/professor apresentasse 
como chegou àquele resultado final (poderia ser um tópico de descrição da pesquisa desenvolvida), uma 
maneira de estimular que o aluno busque diferentes fontes e as descreva aos próximos leitores, além de 
explicitar o caminho de produção daquele texto, o que poderia diminuir o copiar e colar.  
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sala dos professores, uma das conversas giravam em torno de um aluno do 1° ano do 

ensino médio que mal sabia ler e escrever. Os professores culpavam a “progressão 

continuada”, projeto implementado pelo Governo do Estado que possui apenas dois ciclos 

autoriza a aprovação de todos os alunos do ensino fundamental, independente da nota ou 

conceito obtido, o que acarreta em alunos ingressantes no ensino médio com uma base 

escolar muito fraca. Esta informação permite a seguinte reflexão: a falta de estrutura e a 

fraca base escolar levam alunos a copiarem textos da Internet, pelo fato de estes não se 

sentirem em condições de elaborar um discurso escrito? Além disso: a prática da 

reprodução da enciclopédia é um fator que é transferido para projetos de utilização das 

novas tecnologias? Dentro deste contexto, se dá a condição para que a produção do 

conhecimento e a inclusão digital de fato aconteçam? Segundo Vigneron & Oliveira (2005, 

p. 57), 

O exercício escolar da cópia foi, durante muitos anos, uma prática cotidiana pela 
qual eram registrados textos julgados dignos de serem apropriados pelos alunos, 
eram fixadas normas e condutas disciplinares, ou eram feitos treinos de 
caligrafia. 
 

Para complementar esta análise, cabe citar uma pesquisa elaborada pela Apple, 

intitulada ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow), a qual analisou o tema das novas 

tecnologias na educação durante um período de 10 anos – entre 1986 e 1996 - nos Estados 

Unidos. Este pesquisa envolveu escolas públicas, universidades, agências de pesquisa e um 

projeto da Apple de inserção de novas tecnologias na sala de aula. A pesquisa demonstrou 

que a “introdução da tecnologia na sala pode aumentar significativamente o potencial de 

aprendizagem, especialmente quando esta é utilizada como apoio colaborativo, acesso à 

informação e expressão e representação dos pensamentos e idéias dos estudantes.” 117 

Entre os resultados alcançados, detectou-se que existem cinco fases de apropriação 

das novas tecnologias pelos alunos e professores na escola: acesso, adoção, adaptação, 

apropriação e invenção.  

1. Acesso: é o primeiro contato. Os professores aprendem o básico da 
informática usando a nova tecnologia. 

2. Adoção: utiliza-se a nova tecnologia como apoio para a educação  
3. Adaptação: integram-se as novas tecnologias à prática da sala de aula. 

Aqui, o foco está no aumento da produção do aluno por meio de 
programas de informática, como programas de texto e gráficos. 

                                                 
117 Texto em inglês. Tradução da autora desta dissertação. Fonte: 
htp://images.apple.com/education/k12/leadership/acot/pdf/10yr.pdf. Acesso em: 14 de agosto de 2007. 
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4. Apropriação: se centra na cooperação, em projetos e no trabalho 
transdisciplinar, incorporando a tecnologia como uma necessidade e uma 
das ferramentas pedagógicas do professor. 

5. Invenção: Se descobre novos usos para a tecnologia e passa-se a se 
desenvolver projetos por meio da combinação de múltiplas tecnologias. 

  

 Esta pesquisa detectou que existem fases amplas de incorporação das tecnologias 

(1. sobrevivência; 2. Domínio; e 3. Impacto), sendo que na fase inicial, percebeu-se que 

parte dos alunos começou a utilizar as novas tecnologias para copiar textos da Internet, 

com a intenção de poupar o trabalho de produzi- los. Esta foi definida como uma fase 

inicial de apropriação das ferramentas tecnológicas ao processo de aprendizagem. Abaixo, 

uma descrição sucinta destas fases: 

Estágio 1 – Sobrevivência: neste estágio de introdução da informática à escola, 

alunos e professores estão aprendendo juntos e passando pelas dificuldades técnicas de 

adaptação ao instrumento tecnológico. Nesta fase inicial de exposição e contato inicial com 

o meio, constatou-se que muitos estudantes copiavam e colavam textos da Internet sem se 

darem ao trabalho de produzirem conhecimento. É a primeira fase de apropriação 

tecnológica. 

Estágio 2 – Domínio: neste estágio, os professores já estão mais adaptados à 

tecnologia e lidam com mais naturalidade com os problemas técnicos. 

Estágio 3 – Impacto: É a fase em que a tecnologia não é mais um “bicho de sete 

cabeças” e que esta passa a ser utilizada como ferramenta pedagógica pelo professor. 

A partir desta linha de pensamento, a reprodução de informações da Internet e 

disponibilização destas no site do TôLigado pode ser encaixada, assim, como uma das 

fases de incorporação das novas tecnologias por estes agentes e um caminho para a 

apropriação deste instrumento pedagógico pelos alunos e professores. O passo seguinte 

seria a produção de conhecimento a partir dos subsídios oferecidos pela Internet e pelo 

histórico do indivíduo. No entanto, é importante enfatizar que existe uma barreira a ser 

superada, que é a da prática histórica do copiar e colar na escola pública, muito anterior ao 

surgimento da Internet. Esta prática pode ser inserida, novamente, dentro do conceito de 

habitus, de Bourdieu: existe uma cultura já estabelecida na escola de copiar conteúdos já 

prontos e simplesmente reproduzi- los. Essa prática, já anteriormente existente, está sendo 

transferida para o meio virtual.  
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4.2.5 Utilização de recursos multimídia 

Um dos objetivos do projeto TôLigado é o estímulo à utilização de diferentes 

linguagens, como imagem e audiovisual. Para isso, as atividades de produção do 

conhecimento ofereciam a possibilidade para este tipo de publicação. Dentre estas 

linguagens, a mais utilizada foi a imagem copiada da Internet, a qual denominei no banco 

de dados como clipart, que pode ser uma foto, uma figura ou um gif. Abaixo, dois gráficos 

sobre a utilização de cliparts e fotografias tiradas pelos alunos e professores. Pouca 

utilização de áudio, os que utilizaram eram anexos de cliparts e não produção própria. 

Uma das questões colocadas por Silvia Galletta é a demanda de uma web rádio pela 

Internet para os alunos das escolas estaduais. 

 

425; 
52%

389; 
48%

com clippart

sem clippart

 
Gráfico 11 – Quantidade de cliparts 
 

130; 
16%

684; 
84%

com foto

sem foto

 
Gráfico 12 – Quantidade de fotos  

 
 

O recurso da fotografia é utilizado por 16% de alunos e professores como 

complemento à informação textual. No entanto, é uma porcentagem bem inferior que a da 

utilização de cliparts, totalizando 52% das publicações, estes mais acessíveis e disponíveis 
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na Internet. A foto possui mais pessoalidade, o clippart mais impessoalidade. No entanto, a 

dificuldade de se publicar uma fotografia é bem maior: requer o equipamento necessário - 

câmera digital ou máquina analógica e scanner -. Esses recursos podem ser um 

impedimento para a publicação de fotografias. Apesar das dificuldades, a fotografia do 

agente social da escola na Internet é uma forma de colocá- lo na rede virtual como sujeito 

da história, oportunidade que dificilmente lhe é dado em outro meio de comunicação. Em 

relação aos recursos multimídia de vídeo e som, não foram postados nenhum vídeo, dentre 

as 814 publicações, e as publicações que possuíam som eram o acompanhamento de alguns 

clipparts, dado que também reforça a dificuldade em se produzir materiais de comunicação 

que exijam equipamentos como câmera de vídeo e gravador de som. 

 

4.2.6. Presença dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais  

Os seis temas transversais dos Parâmetros Nacionais Curriculares - Educação 

sexual, Trabalho e consumo, Pluralidade cultural, Ética, Saúde e Meio ambiente - são 

pouco abordados ao longo das publicações, o que talvez demonstre uma dificuldade da 

própria escola em incorporar estas temáticas na dinâmica de suas aulas. O tema mais 

presente é meio ambiente, com 56 publicações. Em segundo lugar, saúde, com 18 

publicações. Os outros são muito pouco abordados, como mostra a tabela abaixo.  
 

 

TEMAS DAS PUBLICAÇÕES 
TEMA  QUANTIDADE 
Meio Ambiente  56 
Saúde  18 
Educação Sexual  4 
Pluralidade Cultural  2 
Ética 1 

Tabela 7 – Temas dos PCNs das publicações 

 

O fato de meio ambiente ser o tema mais abordado pode ter relação com a intensa 

cobertura feita pelos meios de comunicação desde que se passou a demonstrar uma 

preocupação em relação aos problemas ambientais.  

A baixa publicação sobre estes temas mostra que é necessário reforça a importância 

de abordar estas temáticas em sala de aula. 
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4.2.7 Os temas que fogem do padrão estabelecido  

 Ao longo das publicações, percebe-se que existem textos que fogem totalmente ao 

que foi pedido pela atividade. Estes podem ser encaixados dentro de um formato de quebra 

de padrão pelo sugerido pelo site. Abaixo, alguns exemplos: 

E.E. FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL 
Data: 29/11/2003 
Atividade: Comunidade Viva 
Autor:  clotilde  
Atuação:  professor  
História:  LULA  
Aspectos: LULA  
Atrações: LULA   
Espaços: LULA  
Depoimentos: LULA  
Transformações: LULA  
Bibliografia: LULA  

  

 É uma propaganda política? Um protesto? Uma expressão de opção ideológica? De 

qualquer maneira, o site não oferece um espaço para que se debata política, talvez o motivo 

pelo qual existam tão poucos temas políticos nas publicações. É importante que a 

implementação de projetos que incluam o meio digital no sistema formal de ensino e nas 

demais esferas da vida pública seja pensada enquanto uma política pública de comunicação 

e educação não só de inserção social e econômica, mas também de estímulo à participação 

política, possibilidade propiciada pelo novo instrumento tecnológico. Outro exemplo de 

publicação que foge ao que foi proposto pelo projeto é a receita de bolo na atividade 

Comunidade Viva. 

E.E. FRANCISCO NARDY FILHO 
Data: 29/11/2003 
Atividade: Comunidade Viva 
Função: Professor 
História:  Torta Romeu e Julieta  
Receita Enviada por: Marlon Renato Delcastanher  
e-mail: maiara.bnu@terra.com.br  
Ingredientes Recheio  
1 copo de requeijão  
1 lata de leite condensado  
4 ovos  
1pacotinho de queijo parmesão ralado (50 gramas)  
1 pote de iogurte natural  
Ingredientes Cobertura  
200 gramas de goiabada  
Ingredientes Massa  
200 gramas de bolacha Maria  
Margarina o suficiente  
Modo de Preparo  
• Para a massa: triture bem a bolacha MARIA, misture margarina até obter uma 
massa homogênea. Forre uma fôrma de bolos com essa mistura.  
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• Para o recheio: bata todos os ingredientes em uma batedeira, coloque na fôrma 
devidamente forrada com a massa de bolacha. Leve ao forno para assar por 
aproximadamente 45 min ou até dourar.  
• Derreta a goiabada em banho maria e cubra a torta.  
Aspectos:   
Atrações:   
Espaços:   
Depoimentos:   
Transformações:   
Bibliografia:  
http://www.culinariaonline.com.br/  

 

 A professora adaptou a atividade Comunidade Viva para publicar a receita de bolo. 

Talvez seria interessante algum espaço mais aberto para publicações genéricas, não tão 

dirigidas. Algo como dicas de professores e alunos. Isso remete a uma reflexão a respeito 

dos próprios tópicos propostos pelas atividades, os quais já direcionam o que se vai 

publicar. Neste caso, no tópico História, o professor fez uma adaptação e colocou o nome 

da receita. Ou, ainda, um caso também interessante, do professor que utilizou o espaço 

virtual da escola como meio de expor um desabafo.  

TÍTULO: O Sono 
DATA: 2002-11-18 
ESCOLA: PAULO DUARTE       
Autor: Katia  
Atuação: Professor 
Comentários: A tarde está muito quente, o sol escaldante ... as pessoas cansadas 
e com sono. Todas estressadas... O ano está acabando, mas tudo se 
complicando... Muitas atividades a serem concluídas. O que faremos ? Alguém 
pode dizer ? Tem receita do Psiquiatra ? 
 

 
 

 
 

 

  
Figura 43 – Imagem postada (clippart) 

  

 O site oferece a oportunidade para que os agentes sejam-em-comunicação, não só 

enquanto receptor de informações, mas como fontes de produção das mensagens no 

processo de comunicação. Esta mensagem acima mostra como o espaço pode servir para 

suscitar debates sobre a realidade do professor, o dia-a-dia e seus problemas, 
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disponibilizando um espaço alternativo para se colocar as informações relativas ao ensino 

que não apenas as transmitidas nos grandes meios de comunicação. Como enfatiza Graham 

(1999, p. 87), 

Tal como dijimos antes, tanto el correo electronico como las paginas web 
ponem em manos de gente relativamente ordinária el poder de comunicación y 
de presentación que hasta ahora pertenecía a lãs clases adineradas. 
 

4.3 Secretários, Engenheiros ou Autores?  

 
A análise das publicações, seus conteúdos, temáticas e expressões, suscitam 

diferentes reflexões: da produção do conhecimento à autoria na web, da utilização técnica 

das novas tecnologias à apropriação destas enquanto instrumentos pedagógicos. Para 

encerrar análise das publicações, será retomada uma pesquisa que abordou a relação dos 

estudantes de escolas públicas e particulares com as novas tecnologias, realizada por Tom 

Dwyer, o qual categorizou os estudantes de acordo com a relação que estes estabelecem 

com o aparato tecnológico: secretários, engenheiros e autores. Segundo autor, os 

secretários são os que utilizam o “computador para reorganizar e tornar apresentável o que 

eles normalmente fazem” (DWYER, 1997, p.137), como apresentações em Power Point e 

fazer cálculos; o engenheiro, “que tomam uma série de ingredientes e sua percepção de um 

problema básico e, dentro da moldura de referência adotada por defensores de valores 

utilitaristas, constroem um produto capaz de resolver o problema identificado” (Ibid, p.37). 

Os autores já seriam aqueles que “procuram explorar as capacidades dos computadores e 

outras tecnologias modernas para desenvolver novos produtos e, assim fazendo, o 

aprendizado, o desenvolvimento humano ou pessoal estão envolvidos num processo 

criativo. Valores utilitaristas não se constituem enquanto base para as principais 

motivações de suas ações” (Ibid, p. 37).  

O TôLigado é um site que propõe atividades já pensadas e estabelecidas pelo 

projeto. Portanto, não é o caso, como Dwyer coloca, de analisar se foram ou não 

construídos novos produtos tecnológicos, pois este não era o objetivo do site. Para utilizar 

estas definições, portanto, será feita uma adaptação para o caso específico do TôLigado. 

Pode-se dizer que o site apresentou alunos e professores desempenhando os papéis de 

secretários, engenheiros e autores. Os “secretários” foram aqueles que publicaram 

atividades copiadas da Internet, apena para cumprir o papel de publicador, ou concorrer na 

Gincana ou ainda por cobrança da professora ou da direção da escola. Os “engenheiros” 

foram estes que desenvolveram atividades em sala de aula, como a criação de mecanismos 
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na aula de ciências, mas com o objetivo de cumprir o exigido na disciplina, sem interesse 

criativo, mas de atender aos objetivos exigidos pelo professor, publicando os resultados 

destes trabalhos no site. Assim, tanto “secretários” e “engenheiros” possuem objetivos 

utilitaristas, viabilizando um modelo de educação/comunicação exógeno (Kaplun), onde o 

resultado final é o que importa. Já, os “autores”, foram aqueles que por, interesse em 

pesquisar e em produzir textos e imagens, utilizaram o potencial da Internet e das 

diferentes linguagens, para desenvolv1er seu processo criativo, propiciando uma 

comunicação endógena (Kaplun), onde o processo é tão importante quanto o resultado 

final. A linguagem mais utilizada nesse sentido foi a escrita, como com a produção de 

poesias e de inventos na “Central de Patentes”, mas também tiveram algumas montagens 

de fotos e quadrinhos. É importante ressaltar que estes papéis podem ter se mesclado 

também, misturando atividades em sala de aula com objetivo de chegar a um resultado 

final determinado, mas, no final, desenvolvendo também o potencial criativo dos alunos. 

As atividades de produção do conhecimento propiciaram uma introdução aos 

instrumentos disponíveis na Internet, possibilitando diferentes tipos de apropriação, de 

acordo com os contextos disponíveis aos agentes e de seus interesses. Alguns 

desenvolveram um processo de produção e criação, outros estabeleceram uma relação mais 

reprodutora de alguns hábitos mais antigos da escola, como cópia de textos e conhecimento 

mais pautado em conteúdos (educação conteudista) e não em reflexão, como as 

publicações nas atividades do “Bio Trilhas”, em que se foram publicadas muitas 

informações de plantas e animais, mas sem reflexão sobre estas, apenas dados. No entanto, 

percebe-se o potencial de um site voltado a alunos e professores das escolas estaduais, não 

só enquanto instrumento pedagógico, mas também como meio de comunicação entre as 

escolas da rede e dos agentes das instituições escolares com a sociedade. 

 

 
 



 

 

177

5. UM OLHAR SOBRE A ESCOLA ESTADUAL PAULISTA NA ERA 

DA INFORMAÇÃO 

 

 

 A temática dos meios de comunicação na escola pública, em especial a das novas 

tecnologias, requer um debate anterior: a própria realidade da escola pública. É senso 

comum criticar a situação do ensino público brasileiro: sua precária infra-estrutura, o baixo 

salário dos professores e a desmotivação dos alunos para a aprendizagem. Atrelados a estes 

fatores, o insuficiente investimento do Estado118 nas instituições públicas de ensino e a 

inserção precoce no mercado de trabalho dificulta muitas vezes o término dos estudos, 

colocando a educação formal em segundo plano. Segundo Paro (1995, p. 19), 

A situação em que se encontra o ensino público, em especial o de 1° grau, no 
Brasil, é fato incontestável, cujo conhecimento extrapola o limite dos meios 
acadêmicos, expandindo-se por toda a população. A situação também não é 
nova, persistindo-se por décadas, com tendência de agravamento dos problemas 
e carências, sem que o Estado tome medidas efetivas visando a sua superação. 
  

            A escola pública estadual de São Paulo, em especial, vem sendo alvo de constantes 

críticas nos últimos anos: paralisações e greves, avaliações que mostram baixo rendimento 

dos alunos e alto índice de estresse e depressão dos professores são alguns dados que 

ilustram esta realidade. Para compor um retrato desta situação, foram levantados dados 

sobre a educação no estado de São Paulo por meio de pesquisa em matérias de jorna is 

                                                 
118 Segundo Otavio Helene, ex-presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), em artigo publicado na Folha de São Paulo, “a insuficiência dos recursos destinados à 
educação escolar no Brasil fica bastante clara quando examinamos alguns casos específicos. Vejamos o 
caso do Estado de São Paulo. O gasto anual por criança ou jovem na rede estadual de educação básica em 
2004 (último ano para o qual há dados consolidados sobre Orçamentos públicos, PIB e matrículas) foi de 
cerca de R$ 1.400, o que corresponde a pouco mais do que R$ 100 por mês. Comparem-se os 
investimentos públicos com os gastos educacionais dos segmentos mais favorecidos e que freqüentam boas 
escolas, cujas mensalidades são até dez vezes mais altas. Se a essas mensalidades escolares forem 
adicionadas outras despesas educacionais, como cursos de língua, esportes, aulas particulares, atendimento 
psicológico, materiais didáticos e paradidáticos etc., entendemos a origem da enorme diferença de 
desempenho apresentada pelos estudantes provenientes da rede pública de educação quando comparado 
com o de seus colegas mais favorecidos e provenientes das boas escolas privadas.” Disponível em 
http://www.spcnegocios.org.br/nav/noticias_detalhes.asp?idnews=3603. Acesso em 15 de novembro de 
2007.  Ainda, segundo matéria publicada no Estado de São Paulo, “o Brasil é o país com o menor gasto por 
aluno entre os 34 analisados pelo relatório anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) sobre educação, divulgado ontem. O valor que é investido em cada estudante - 
somando-se gastos do ensino básico e do superior - é de US$ 1.303 por ano. Noruega e Suíça investem 
quase dez vezes mais , mas o Brasil perde ainda para latino-americanos como Chile e México, que gastam 
o dobro”. Disponível em: http://www.estado.com.br/editorias/2007/09/19/ger-1.93.7.20070919.7.1.xml. 
Acesso em: 15 de novembro de 2007.  
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publicadas ao longo do ano de 2007 que abordam o tema; além de consulta a 

levantamentos feitos pelo Dieese e pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo 

(Apeoesp) e utilização de depoimentos de professores e alunos de duas escolas que foram 

estudadas para esta pesquisa, a E.E. Prof. José Felício Miziara, localizada em São José do 

Rio Preto, e a E.E. Prof. João Portugal, localizada em Tanabi. Ambas as escolas se 

localizam na mesma região metropolitana – a da cidade de São José do Rio Preto – em 

cidades com população inferior a 500 mil habitantes, e foram escolhidas pelo fato de terem 

tido uma alta participação no projeto “TôLigado - o jornal interativo da sua escola”, objeto 

de estudo desta pesquisa.  

 Para buscar um retrato mais próximo da escola pública no estado de São Paulo, foi 

adotada a metodologia da observação participante nas duas escolas escolhidas, em dois 

trabalhos de campo, nos meses de outubro e novembro de 2006, uma semana cada. 

Durante o período de observação, também foram feitos questionários e entrevistas com 

alunos, professores e coordenadores de ambas as escolas, em que foram abordados temas 

relacionados à comunicação e educação na escola e sobre a situação da escola pública.    

 

5.1 As Escolas Estudadas  

5.1.1 Escola Estadual Prof. João Portugal 
 

 

 
Figura 44 - Fachada da E.E. Prof. João Portugal 
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Escola de ensino fundamental, de 1ª. a 8ª. série, localizada na região central de 

Tanabi119, próximo ao centro comercial e à rodoviária. Os alunos são, em sua maioria, 

oriundos de bairros de periferia, pertencentes à classe social de baixo poder aquisitivo. A 

instituição não possui um site na Internet e o contato da escola com os meios de 

comunicação de massa se dá por meio da assinatura dos seguintes periódicos: Revista Veja 

(1), Pátio Escola (3), Ciência hoje (3), os quais são utilizados como materiais didáticos 

pelos professores. Além disso, a escola possui um acervo de 250 fitas em VHS - desde 

filmes a fitas gravadas com programação da “TV Escola” e “Salto para o futuro” - que 

também são utilizados como apoio pedagógico e exibidos numa sala de vídeo especial para 

este tipo de atividade (com 1 televisão e 1 aparelho de vídeo). Em relação à infra-estrutura, 

a escola possui 12 salas de aula, uma Sala-Ambiente de Informática (SAI), uma cozinha e 

refeitório, uma videoteca, uma sala de exibição de vídeo, uma biblioteca, uma sala de 

professores, uma sala para a diretoria e coordenação pedagógica, secretaria e pátio. Uma 

das deficiências da escola é o número insuficiente de ventiladores, o que resulta em 

desgaste e cansaço nos dias mais quentes, segundo uma das professoras120.  

A E.E. Prof. João Portugal possui o estigma de “escola de alunos de periferia” e foi 

relacionada durante muito tempo à violência, brigas e alunos indisciplinados. Após a 

escola vencer duas gincanas em 2002, incluindo a gincana do projeto “TôLigado”, a 

imagem da escola mudou, segundo a diretora, e os pais dos alunos passaram a valorizar 

mais o ambiente escolar. A competição é vista como um estímulo ao aluno, principalmente 

quando existe algum tipo de brinde ou premiação.  

Os professores reconhecem as inúmeras carências materiais dos alunos, mas muitos 

culpam os pais por desinteresse em relação aos filhos e dizem que a escola acaba 

cumprindo o papel da família. A diretora acredita que um dos papéis fundamentais da 

escola é ensinar os alunos a se comportarem socialmente, “que eles saibam diferenciar o 

que pode se fazer e o que não pode, sabendo que o que não pode ele está transgredindo”. 

Dos depoimentos colhidos, é consenso o fato de que a forma de apreender conhecimento 
                                                 

119 “Tanabi é uma cidade de clima tropical do estado de São Paulo. Localiza-se na Meso e Microrregião de 
São José do Rio Preto, fazendo parte de uma Região metropolitana. O município tem como limites as 
cidades de Bálsamo, Mirassolândia, Cosmorama, Palestina, Sebastianópolis do Sul e Monte Aprazível. E 
sua distância até a capital é de 477 km. Possui uma população de mais de 23 mil habitantes e a área 
territorial é de 745,233 km². Tendo assim uma densidade de 31,4 hab./km². A hidrografia da região conta 
com o Rio São José dos Dourados. Existem duas rodovias na localidade: a SP-320 e a SP-377. Os nascidos 
na cidade são chamados de tanabienses e o lema destes é: “Semper Fluit Flumem Papilionum” (Sempre 
Corre o Rio das Borboletas)”. Fonte: http://www.cidades.com.br/cidade/tanabi. Acessado em abril de 2007.  
120 A região de Tanabi e São José do Rio Preto é uma das mais quentes do estado de São Paulo. No verão, a 
cidade chega a alcançar e temperatura de 40°C. 
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da atual geração mudou muito e que se torna essencial práticas pedagógicas que 

incorporem esse novo modelo cognitivo, formado com forte influência dos meios de 

comunicação. Segundo a diretora, “o aluno hoje quer aula diferente”.  

 

5.1.2 Escola Estadual Prof. José Felício Miziara  
 

 
Figura 45 - Fachada da E.E. Prof. José Felício Miziara 

 

Escola de ensino fundamental e médio localizada em bairro de classe média de São 

José do Rio Preto121, próximo ao único shopping da cidade. É conhecida como uma das 

melhores escolas estaduais da cidade, sendo que em determinada época possuía um 

“vestibulinho” de seleção de alunos. Atualmente, de acordo com professores e alunos, a 

qualidade do ensino na escola não passa de fama, já que as condições de infra-estrutura e 

de ensino pioraram nos últimos anos. Os alunos, em sua maioria, são pertencentes à classe 

média e classe média baixa.  

A escola possui um site desatualizado na Internet122, com informações gerais sobre 

a instituição. Em relação à infra-estrutura, a escola é dividida da seguinte maneira: são dois 

andares, sendo que no andar de baixo funciona a parte administrativa e no andar de cima a 

parte direcionada às aulas. Na parte de cima são 20 salas de aula, 1 sala de informática e 2 

laboratórios em condições defasadas de uso. Na parte de baixo se localizam a sala dos 

                                                 
121 Com área de 434,10 km2, sendo 83,46 km2 de área urbana e 352,41 km2 de área rural, o município tem 
quas e 20% do seu território, urbanizado. A população está estimada em 343 mil habitantes, sendo 176 mil 
mulheres e 167 mil homens. Cerca de 13 mil habitantes moram na zona rural. A cidade abriga ainda um 
contingente flutuante de, aproximadamente, 2 milhões de pessoas. Cerca de 92% da população acima de 15 
anos de idade, é alfabetizada. Fonte: http://www.riopreto.sp.gov.br/cpub/pt/site/index.php . Acesso em: 
julho de 2006. 
122 Disponível em: http:// www.emiziara.hpg.ig.com.br. 
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professores, da coordenação pedagógica, da direção, da vice-direção, sala de leitura e 

reuniões voltada aos professores, secretaria, 1 consultório dentário (que não é utilizado), 1 

auditório com TV e vídeo, 1 salinha do grêmio estudantil, 1 refeitório, 1 cozinha, 1 cantina, 

2 banheiros, 1 biblioteca e 2 quadras (uma coberta e outra ao ar livre). Em relação aos 

periódicos a que tem acesso a instituição, são assinadas as seguintes revistas pela  

Secretaria Estadual de Educação: Revista Veja (8), Época (4), Ciência na Escola (3) e 

Revista Pátio (2). 

A maioria dos professores reclama de sobrecarga de trabalho, sendo que muitos 

trabalham em mais de uma escola, como forma de aumentar a fonte renda, pois o salário da 

escola estadual acaba sendo insuficiente para cobrir seus gastos. Além disso, problemas de 

saúde, como depressão, foram relatados por alguns deles como sintoma do desgaste 

escolar. Aliado a isso, apresentou-se a demanda de contratação de psicólogos nas escolas, 

pela enorme quantidade de alunos com problemas pessoais que prejudicam seu rendimento 

escolar. 

 A rotatividade de diretores foi apontada como uma característica que afeta a 

organização escolar e a continuidade de projetos. Além disso, há um alto índice de faltas 

de professores, que têm suas aulas preenchidas por professores substitutos, os quais, muitas 

vezes, não possuem credibilidade por parte dos alunos, como mostra o depoimento de 

alunos da escola: “eu não vou para aula, não. Nem conheço aquela mulher lá.” 

 A escola adotou o modelo da “Sala-Ambiente”123, na qual os professores 

personalizam a sala de aula de acordo com a disciplina, com imagens nas paredes, e 

materiais de apoio pedagógico. Assim, a cada mudança de disciplina, são os alunos que se 

deslocam de sala em sala, o que causa certo transtorno, já que a média de alunos por sala é 

de 40 alunos, outra reclamação dos professores, as “salas superlotadas”. 

 Foi dedicado um dia inteiro da pesquisa de campo somente para assistir às aulas da 

escola, em diferentes disciplinas, com diferentes professores. Foram observados 

professores tentando dar aula e alunos nas mais diversas atividades: alguns prestando 

atenção, outros dormindo, conversando, copiando textos, ouvindo música, fazendo 

guerrinha  de papel, brigando, sendo que poucos prestavam atenção à aula expositiva da 

maioria dos professores. Muitos utilizando meios de comunicação durante as aulas, como 

revistas, walkman, MP3 Player, no entanto, sem vínculo nenhum com o conteúdo da 

disciplina. Em uma das aulas, em que a professora não tinha o menor controle sobre a sala 

                                                 
123 Modelo sugerido pela Secretaria Estadual de Educação. 
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e os alunos não davam atenção para suas observações, um aluno enrolou uma folha de 

papel, colocou fogo e começou a fumar, enquanto alguns colegas davam risada. Este foi 

expulso da sala de aula124. 

 A aula que mais obteve atenção dos alunos foi lecionada por uma professora com 

postura autoritária  de ensino. Esta impõe seu respeito por meio de ordens de silêncio aos 

alunos que fazem barulho (a ordem – fica quieto! foi dada mais de uma vez); por meio de 

métodos tradiciona is de ensino, como utilização de ditado e aula expositiva. Nesta 

metodologia de ensino, os alunos absorvem o saber da verdade, o conhecimento legitimado 

pelo poder hegemônico da ciência, materializado na figura de seu detentor – o professor. 

Nesta aula, em especial, ocorreu um fato que chamou a atenção: a professora, logo ao 

entrar na sala, pediu aos alunos que levantassem para rezar um “Pai Nosso”. Enquanto a 

maioria rezava em voz alta, outros faziam brincadeiras de deboche (como gritos de 

“amém”). Após a reza, a professora deu início à aula e, de maneira impressionante, 

conseguiu prender a atenção de todos. Até porque os que ousassem atrapalhar eram 

repreendidos. Essa é uma das professoras mais queridas e respeitadas pelos alunos da 

escola.  

 Em conversa na sala de professores sobre a situação da escola pública, algumas 

frases valem ser reproduzidas para refletir sobre a opinião dos educadores:  

 

– Escola pública não existe mais. É pura enganação. A gente finge que dá aula e 
eles fingem que aprendem.  
 
– Não tem material didático. Tem ano que chega material didático, tem ano que 
não chega. Nunca veio livro didático de física.  
 
– A ‘Teia do saber’125 é interessante. Muitos professores fazem para ganhar 
pontuação. É difícil aplicar a teoria ensinada na prática. 
 

                                                 
124 Neste mesmo dia, a professora fez um desabafo pessoal, junto a esta pesquisadora, dizendo que não 
agüentava mais dar aula e que estava com depressão.  
125 A “Teia do Saber” é um projeto do Governo do Estado em parceria com as universidades estaduais de 
formação continuada de professores da rede pública de ensino. De acordo com o site do Governo do 
Estado, “o Programa de Formação Continuada - TEIA DO SABER - com a finalidade de: - aliar o trabalho 
de fundamentação teórica com as vivências efetivas dos educadores que atuam nas escolas públicas 
estaduais; - manter os professores atualizados sobre novas metodologias de ensino, voltadas para práticas 
inovadoras; - tornar os professores aptos a utilizar novas tecnologias a serviço do ensino, a organizar 
situações de aprendizagem e a enfrentar as inúmeras contradições vividas nas salas de aula”. Fonte: 
http://cenp.edunet.sp.gov.br/TRSaber/Teia_saber/Teia_saber.asp. Acesso em: 16 de novembro de 2007.  
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 Senti falta de motivação dos professores: muitos dos cursos não são vistos como 

viáveis de se colocar em prática, aprendem e nem tentam aplicar em sala de aula. Perguntei 

ao professor se ele já havia tentado praticar o aprendido no curso. 

– Não, respondeu.  
– Por que não tenta? 
– É. Talvez seja uma boa idéia.  

  

 Percebe-se, além de tudo, uma descrença de muitos professores em relação ao 

ensino público. “- O Laboratório de Química foi desativado. Tem vidraria que não é 

utilizada, pois as químicas estão muito ve lhas e é arriscado utilizá- las”. Ouvi que um dos 

professores comprou material de apoio do próprio bolso para utilizar enquanto apoio 

pedagógico de química: ele precisava de 8 kits para fazer trabalhos em grupo, comprou 1 

kit que custou R$500,00. Estas afirmações, colhidas ao longo da observação participante, 

são apenas exemplos de dificuldades enfrentadas pelos professores da escola estudada e 

que podem representar problemas mais amplos da rede estadual de ensino. 

 A E.E. Prof. José Felício Miziara é considerada até hoje uma instituição de ensino 

de referência entre as escolas públicas da cidade, fama decorrente de seu passado, em que 

os alunos possuíam um desempenho escolar destacado, comparados aos das outras escolas. 

No entanto, atualmente, a escola enfrenta diversos problemas, como a falta de atenção dos 

alunos, em que muitos apresentam um desempenho escolar ruim; a infra-estrutura defasada 

e desmotivação dos professores. Uma das frases que ouvi mais de uma vez dos professores 

é “a gente finge que ensina e eles fingem que aprendem.” Ao começar um conversa 

informal, uma das professoras me perguntou “é para falar mentira ou a realidade?” 

 

5.2 Um Retrato da Escola Pública Estadual de São Paulo 

 

– Ai, a escola estadual. A escola estadual está passando por um momento difícil, 
Eu acredito, assim... Tem que surgir algo, em breve (Profa. Andréa Ferreira –  
E.E. Prof. José Felício Miziara).  
 
– A escola estadual atualmente? Precisa mudar, agora só não me pergunte como, 
porque eu também não tenho a fórmula mágica, eu faço a minha parte. Agora se 
todo mundo não tiver o objetivo comum de querer mudar, de experimentar coisas 
novas, de trilhar caminhos novos... (...) Eu acho que a escola precisa melhorar 
(Profa. Gisleidy Violin – E.E. Prof. João Portugal). 
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 Para fazer um retrato da escola estadual de São Paulo 126, foram abordados alguns 

pontos principais levantados pelos professores sobre a situação desta instituição pública 

escolar: a superlotação em sala de aula, os baixos salários e as políticas implementadas 

pelo Governo Estadual de São Paulo de bonificação dos professores por pontuação e a 

progressão continuada dos alunos; além de expectativas em relação ao ensino público. Para 

este retrato, foram utilizadas as entrevistas realizadas com professores, alunos, 

coordenação e direção das escolas E.E. Prof. José Felício Miziara e E.E. Prof. João 

Portugal, além da entrevista com Silvia Galletta127, do Departamento de Informática 

Pedagógica da Secretaria Estadual de Educação. 

 A rede estadual de educação de São Paulo é a maior da América Latina: são 5.500 

escolas, com 5,4 milhões de alunos e 85.477 docentes efetivos e 119.211 docentes não 

efetivos128, sendo que o salário de professor em início de carreira varia de R$ 1.144,39 (1ª. 

a 4ª. série) a R$ 1.295,76 (5ª. a 8ª.) por 30 horas semanais 129, resultando em R$ 9,5 e R$ 

10,80 por aula e em pouco mais de três salários mínimos por mês; a lotação das salas de 

aula segue resolução do Governo do Estado de São Paulo de 1998: 1ª. a 4ª. série com 30 

alunos, 5ª. a 8ª. com 40, sendo que no ensino médio as salas chegam a 45 alunos130. 

 As salas de aula do ensino fundamental e médio da rede estadual de educação 

possuem uma média de 40 alunos por turma. Esta realidade vem acarretando reclamações 

de professores, os quais consideram desgastante e anti-pedagógico um número tão alto de 

alunos por sala. 

                                                 
126 São Paulo é uma megacidade: com mais de 10 milhões de habitantes, é o centro da produção 
tecnológica do país, carro-chefe da economia nacional, centro de formação de profissionais qualificados e 
onde estão os principais veículos de comunicação que transmitem informações à população brasileira. No 
entanto, nesta mesma megacidade que as desigualdades sociais e a concentração de renda são uma das 
maiores do mundo, onde a mis éria contrasta com a pobreza a cada instante. As megacidades são os nós da 
rede global de informação, por onde transitam os maiores fluxos financeiros do mundo e onde os poderes 
se encontram concentrados. É nesta nova forma espacial que se desenvolve, em vários contextos 
geográficos e sociais, a nova economia global e a sociedade informacional. As megacidades, compostas de 
“aglomerações enormes de seres humanos - mais de 10 milhões de pessoas, são os nós da economia global 
e concentram: funções superiores direcionais, produtivas e administrativas de todo o planeta; o controle da 
mídia; a verdadeira política do poder; e a capacidade simbólica de criar e difundir mensagens 
(CASTELLS, 2000, p. 428). 
127 Na época da implementação do TôLigado e durante o funcionamento do projeto, Silvia Galletta era 
Gerente da Gerência de Informática Pedagógica (GIP), órgão responsável pela política de tecnologia 
educacional nas escolas estaduais de São Paulo. 
128 De acordo com o cadastro funcional de junho de 2003, ainda cabe ressaltar o número de docentes 
removidos, um total de 30.738; e o total de docentes aposentados: 3.380 (PASSARELLI, 2007, p. 122). 
129 Segundo o site da APEOESP, “um professor de nível médio da rede estadual de ensino paulista recebe 
um salário base de R$ 668,09 e um salário final de R$ 915,51, para uma jornada de 24 horas semanais. Já 
um professor com curso superior tem salário base de R$ 904,41 e remuneração final de R$ 1.036,62” 
Fonte: http://www.apeoesp.org.br/especiais/professores_piso.html. Acessado 18 de novembro de 2007. 
130 Fonte: http://www.apeoesp.org.br/especiais/trabalho_dificil.html. Acesso em: 18 de novembro de 2007. 
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– Têm pontos críticos que eu acho que tem que mexer urgentemente: a questão 
da superlotação das salas de aula. Muito aluno. Não tem como você ter um 
amb iente saudável e produtivo enfiando gente para sair pela janela praticamente. 
Ainda mais esses adolescentes que hoje são enormes, eles não cabem, não tem 
espaço para eles. Porque a escola tem uma estrutura de 50 anos atrás. Uma 
estrutura feita para uma quantidade de alunos que hoje nós temos o dobro. Então, 
é calor, é lotação, é barulho (Profa. Andréa Ferreira, E.E. Prof. José Felício 
Miziara). 
 
– O que é que dificulta? Dificulta o número de alunos em sala de aula. As salas 
são grandes, a escola é grande, nós temos uma rede com uma demanda muito 
pesada de alunos. E isso é um problema. Eu considero isso um dificultador, mas 
não um impedimento (Silvia Galleta, então Gerente da GIP/FDE da Secretaria 
Estadual de Educação).  

 
 No ano de 2007, ocorreram diversas paralisações e greves de professores, que 

tinham como principais reivindicações o aumento salarial - reivindicação de que o reajuste 

salarial tenha como base o piso do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese)131; a diminuição do número de alunos por sala de aula para no 

máximo 35 alunos - há a recomendação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

de que as aulas tenham no máximo 30 alunos por sala-; a incorporação de gratificações 

com extensão aos aposentados, as quais são reduzidas em até 60% na aposentadoria; 

garantia de estabilidade; e plano de carreira132.  

– Se você comparar, vou falar assim, eu me efetivei em 99, eu já trabalhava 
desde 86, mas efetivei em 99. Se você pegar o salário mínimo, quando eu me 
efetivei, eu ganhava dez salários mínimos quando eu me efetivei, hoje eu ganho 
quatro, porque nós não temos aumento e o salário mínimo aumentou, então não 
acompanhou. Mas o que eu produzia com o poder aquisitivo que eu tinha de 
produzir xerox, de produzir material, de fazer, de acontecer, eu não tenho mais 
condições (Gisleidy Violin – E.E. Prof. João Portugal). 
 
–  É lógico que a gente queria que o nosso professor fosse melhor remunerado, 
eu quero que todo mundo seja muito bem remunerado, só que a gente tem que 
ver as condições gerais. E aí como tudo se pauta pela democratização, então a 
coisa complica, né, tudo que é um R$1,00 na rede multiplica por milhares de 
professores. É um grande problema que a gente tem. Tem as outras áreas que são 
essenciais também: tem educação, tem saúde, tem segurança, tem outras áreas 
essenciais, transporte, que é um problema, e tem uma série de áreas que não dá 
para abandonar (...) Salário não é um impedimento para você trabalhar: ou você 
é profissional ou você não é profissional (Silvia Galleta, então Gerente da 
GIP/FDE da Secretaria Estadual de Educação). 
 
– Então, o professor aposentado, o salário dele está caindo. Tanto é que o 
professor está chegando a hora de aposentar e não pode aposentar, porque ele 
aposenta e ele perde aquele monte de gratificações que o salário tem, não recebe 
mais bônus e o salário cai lá embaixo. É um salário que não dá para sobreviver. 

                                                 
131 Em junho de 2007, o piso do DIEESE era de R$ 1.628,96. Fonte: 
http://www.apeoesp.org.br/especiais/greve_24.html. Acessado em 21 de novembro de 2007. 
132 Fonte: http://www.apeoesp.org.br/especiais/greve_24.html . Acesso em: 21 de novembro de 2007. 
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Então, ele fica agüentando doente e dando aula (Maria de Lourdes Bosehilia–  
E.E. Prof. José Felício Miziara).  
 
 

 Em 2003, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 

(Apeoesp) realizou pesquisa com 1.626 delegados de ensino sobre as condições de trabalho 

e de saúde dos educadores da rede. Detectou-se, nesta pesquisa, que 24,4% dos professores 

da rede sofrem de depressão, sendo a sexta doença mais comum diagnosticada no 

magistério. O estresse é o problema de saúde que mais atinge os educadores, totalizando 

46,2% de professores. De acordo com este estudo, as principais causas dos problemas de 

saúde são salas superlotadas, falta de material didático, jornada dupla para complementar a 

renda familiar e violência na escola. Estas acarretam desde distúrbios mentais e de 

comportamento (depressão, nervosismo, ansiedade, estresse), problemas osteo-musculares 

(dores lombares, bursite, tendinite, varizes) e doenças do aparelho respiratório (alergias, 

gripe, rinite e problemas de voz) 133.  

 Em outra pesquisa também realizada pela Apeoesp, feita com 684 professores no 

final de 2006, constatou-se que 87% dos professores conhecem algum caso de violência 

dentro de unidades escolares, sendo que os tipos mais comuns de violência relatados são: 

agressão verbal (96%), atos de vandalismo (88,5%), agressão física (82%) e furto (76,4%) 

e as principais causas apontadas: conflito entre alunos (76%), drogas e álcool (63%), falta 

de funcionários (60%) e pobreza generalizada (45,6%). Dos professores entrevistados, 

38,8% dos professores acreditam que houve queda de casos de violência em relação a 

2005, enquanto 31,5% acham que eles aumentaram e para 11,5%, continua tudo igual.  

– Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei, eu tenho muito 
medo, a violência está entrando, ainda bem que a nossa escola não tem grade, a 
diretora é totalmente contra, não tem nas janelas grade nenhuma, mas a gente 
está vendo aí as escolas se armando, pondo grade em tudo e virando verdadeiras 
prisões. E a gente vê. Onde nós vamos parar? Escola não é prisão, não é pra pôr 
grade, eu não concordo com isso. E o que tem que ser feito? Eu também não sei, 
porque eu tô num mundinho pequeno, onde não acontece tudo isso. Mas, tem 
professor hoje que já tá morrendo por agressão, alunos morrendo dentro de 
escola. Eu não sei o que está acontecendo (Profa. Gisleidy Violin – E.E. Prof. 
João Portugal).  

 

 Além destes fatos, dois pontos foram abordados com freqüência nas entrevistas 

com os professores: o regime de Progressão Continuada, implementado pelo Governo do 

Estado em 1998, que é um modelo de retenção do aluno por nota em apenas dois ciclos 
                                                 

133 Fonte: Diário de São Paulo - 21/04/2007  - “Trabalho Difícil: 25%  dos professores da rede estadual 
sofrem de depressão”.  : http://www.apeoesp.org.br/especiais/trabalho_dificil.html. Acesso em: 18 de 
novembro de 2007. 
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escolares: de 1ª. a 4ª. série e de 5ª. a 8ª. série134, na qual ele só é reprovado na quarta ou na 

oitava série, com exceção para os alunos que excederem o número de faltas ou 

abandonarem a escola. As justificativas para a implantação deste modelo foram os altos 

índices de repetência e evasão escolar. No entanto, segundo a pesquisadora Lygia de Sousa 

Viégas, na dissertação de mestrado Progressão continuada e suas repercussões na escola 

pública paulista: concepções de educadores, este modelo diminuiu os índices de evasão 

escolar, mas não melhorou a qualidade de ensino. 

Tentar acabar a “cultura da repetência” sem enfrentar os fatores que de fato 
participam da produção da má qualidade do ensino faz apenas com que os alunos 
passem pela escola, mas sem aprender, formando-se precariamente. Assim, 
torna-se inevitável afirmar que, no contexto atual da escola paulista, muitos 
alunos de fato deixaram de ser reprovados, mas passaram a ser aprovados por 
decreto, ou seja, a Progressão Continuada tem sido, sim, sinônimo de Promoção 
Automática (VIÉGAS, 2002: 167). 
 

 De acordo com os professores entrevistados, um dos resultados desta lei é a 

crescente desvalorização da escola pública pelo aluno, que acaba vendo a instituição como 

um lugar que vai propiciar basicamente a obtenção de um diploma. Como declara a aluna 

do terceiro ano do ensino médio da E.E. Prof. José Felício Miziara: 

– A gente finge que aprende, finge que faz alguma coisa, finge que estuda e finge 
que passa de ano também, porque passar de ano em escola estadual é a coisa 
mais fácil do mundo. Tô aqui desde a primeira série, eu sempre passei direto, 
nunca fiquei de recuperação nada, mas nota vermelha já tive, quem nunca teve? 
Suspensão na escola já tive também, quem nunca teve? Mas, você vai passando e 
ninguém tá nem aí para nada. Tem professor na escola que está aqui há mais 
tempo, 20, 30 anos, chega na sala, que é professor antigo, tem moral, tem 
conhecimento, a gente respeita como pessoa, agora como professor, se você for 
ver o método de ensino dele e você perguntar o que eu aprendi naquele ano com 
aquele professor, eu vou te falar que eu não aprendi nada (aluna Taís  Fernanda, 
3° ano do ensino médio, E.E. Prof. José Felício Miziara). 

 

 No entanto, este mesmo aluno que teve aprovação contínua no ensino fundamental 

chega ao ensino médio muitas vezes sem condições de elaborar questões de interpretação 

textual e acaba se enquadrando entre os 32 milhões de brasileiros considerados analfabetos 

funcionais.135 Um destes exemplos é o aluno que estava sendo discutido em reunião de 

                                                 
134 Após dez anos do regime de Progressão Continuada, no dia 11 de maio de 2007, o Governo aprova uma 
resolução de alteração no sistema de progressão continuada, em que o aluno passa a ser avaliado em quatro 
ciclos, não mais dois. A partir desta nova medida, os alunos poderão ser reprovados na 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries. 
Além desta decisão, mudou-se o sistema de avaliação, que passou a ser padronizado, com notas bimestrais 
de 0 a 10, em números inteiros, o que permite o arrendamento para cima: 4,1 vira nota 5, permitindo a 
aprovação do aluno. 
135 Segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), “analfabeto funcional é a 
pessoa que possui menos de quatro anos de estudos completos. Na América Latina, a UNESCO ressalta 
que o processo de alfabetização só se consolida de fato para as pessoas que completaram a 4ª série. Entre 
aquelas que não concluíram esse ciclo de ensino, se tem verificado elevadas taxas de volta ao 
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HTPC136 na E.E. Prof. José Felício Miziara: estava cursando o primeiro ano do ensino 

médio e mal sabia ler e escrever. 

– Eu não sou a favor de retenção de aluno por qualquer coisa, porque um ano é 
um prejuízo imenso na vida de um aluno, mas se você quer promovê-los, se a 
intenção da progressão continuada é promover o aluno, ele tem que ser 
promovido com responsabilidade, não é a qualquer preço, a qualquer custo, só 
para zerar estes índices, para ficar bem com o Banco Mundial. Então, eu acredito 
que uma das questões da escola pública hoje, essa crise seja política (Profa. 
Andréa Ferreira, E.E. Prof. José Felício Miziara).  
 

 Outra política citada pelos professores entrevistados, a bonificação por meio de 

pontuação alcançada pelos professores, implementada nas escolas estaduais de São Paulo a 

partir de fevereiro de 2006 como uma política de complemento salarial dos professores. A 

Lei foi aprovada pela Assembléia Legislativa, em 2005 e estabelece valores que vão de 

R$1.200,00 a R$9.800,00 por ano para os professores que cumprem jornada de 40 horas 

semanais. Como critérios de recebimento destes bônus, foram levantados assiduidade e 

avaliação da escola, o que não inclui todos os professores. Esta política foi criticada pelos 

professores entrevistados em ambas as escolas, como responsável pelo aumento de 

professores doentes em sala de aula e pela falta de uma política efetiva de aumento salarial. 

– O bônus realmente serviu para muita coisa, para muita gente fazer projeto, 
colocar no site um monte de coisa, mas serviu principalmente para fazer 
professor vir dar aula doente, não dar nem a abonada que ele tem direito por lei, 
que é um mínimo de faltas por ano, teve gente que não dava nem uma, por causa 
do bônus. Isso é desumano, porque a cada falta que você tem, você vai perdendo 
bônus, você tem uma tabela. De repente, pessoas necessitadas do dinheiro... 
Porque a gente, com o nosso salário, faz muita diferença. Então, muita gente vem 
trabalhar doente. Eu acho que precisaríamos ter alternativas. Ou você trabalha 
doente, exaurida, entristecida, porque você não vê saída, isso é muito triste 
(Profa. Iolanda Rebelato, E.E. Prof. José Felício Miziara). 
 
– O bônus foi a pior coisa que aconteceu na Educação, porque o professor vem 
para a escola doente, eu conheço professor que vem para a escola até com 
licença, não goza a licença por conta do bônus. Então, o bônus é uma forma de 
fazer com que o professor fique assíduo, quando na realidade o professor não 
está agüentando mais. Então, eu acho que o bônus deveria ser convertido sim em 
salário e não só para o professor da ativa, professor que está inativo, aposentado 
(Profa. Maria de Lourdes Bosehilia, E.E. Prof. José Felício Miziara).  
 
 

 Sobre as condições de infra-estrutura das escolas, vale a pena ressaltar que apenas 

15% das escolas possuem bibliotecas e cerca de 73% das escolas dispõem de salas de 

leitura que não ficam abertas em todos os períodos pela inexistência de funcionários para 
                                                                                                                                                    

analfabetismo (Boletim: Projecto Principal de Educação en America Latina e el Caribe, 1993). De acordo 
com essa definição, em 2002 o Brasil apresentava um total de 32,1 milhões de analfabetos funcionais, o 
que representava 26% da população de 15 anos ou mais de idade”. Fonte:  
http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/educacao.html. Acessado em 24 de novembro de 2007. 
136 HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo).  
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cuidar do espaço137. Em relação à informatização das escolas, são 5.300 escolas que 

possuem computador, totalizando 96% das escolas, e 3.000 com Sala Ambiente de 

Informática (SAI), totalizando 54% das escolas, segundo informações da Secretaria 

Estadual de Educação.  

– Eu acho que ainda falta muito apoio principalmente do Governo. Ele investe 
muito de um lado e esquece de outro. Hoje mesmo eu tava pensando: como o 
Governo cobra-se tanto, cobra-se ter informática, se nós temos apenas dois 
ventiladores, daquela época de dez anos atrás que não fazia o calor que faz hoje. 
Então, na verdade, a prática, ninguém vem aqui para saber como ela é. E o calor, 
quem sofre as conseqüências somos nós alunos e professores. Porque com o 
calor de hoje, dois ventiladores que foram doados há vinte anos atrás, é 
impossível suportar. É uma das coisas que eu sinto aqui hoje. Porque o resto eu 
até consigo dar um jeito, dar uma driblada para cá e para lá e sobressair. Porque 
mesmo na sala de aula eles ficam: - ai que calor! E isso desperta a aula. Então, eu 
acho que falta muito investir dentro da própria escola. Fala-se tanto em verba 
para a educação e eu não sei o que acontece que não chega para nós (Profa. 
Suely, E.E. Prof. João Portugal). 
 

  O retrato até aqui trabalhado transmite um sentimento de grande desânimo em 

relação ao ensino público. Ao mesmo tempo, percebe-se que apesar de todas as 

dificuldades, são muitos os professores que acreditam numa escola pública de qualidade, 

um potencial espaço de transformação. 

– Mas eu gosto de dar aula, eu ainda acredito que a educação seja um meio 
transformador, talvez um dos importantes para se melhorar a sociedade. (...) 
Então, a educação para mim ainda é. Eu ainda estou buscando, não sei até 
quando eu vou resistir (Andrea, E.E. Prof. José Felício Miziara). 
 
ENTREVISTADO: entrevista- educação138 
DATA: 2002-12-16  
ESCOLA: AMELIA LOPES ANDERS PROFA      
Autor: Paulo e Lúciaen  
Atuação: professor  
Entrevista: Paulo - Há quanto tempo você está na rede?  
Lúcia - Eu estou na rede desde 1986.  
Paulo - Você é feliz como educadora?  
Lúcia - Sim, apesar de tudo, acredito no que faço e tenho esperança de mudanças 
do sistema educacional, para a melhoria do ensino.  
Paulo - E o futuro, o que você espera dele ?  
Lúcia - Complementando a resposta acima, espero que ocorra as mudanças que 
venha modificar, principalmente a minha área (Humanas), que está tão 
menosprezada pelo sistema educacional.   
Legenda: Paulo Cezar e Lucia Helena   
 

                                                 
137 Levantamento realizado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 
(Apeoesp), junto com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 
Fonte: Jornal da Tarde, 03 de outubro de 2007, “75% das escolas sem bibliotecas”. Disponível em 
http://www.apeoesp.org.br/especiais/75_sem_biblioteca.html. Acesso em: 24 de novembro de 2007. 
138 Publicação de professores na atividade “O Repórter e você”, no site site do TôLigado. 
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  Figura 46 - Professores que publicaram  

 

 

5.3 As novas tecnologias e a escola pública: um retrato atual 

 

 A incorporação das novas tecnologias pela escola se colocou como pauta 

emergencial na última década. Fez-se necessário pensar como a instituição escolar se 

adaptaria a esta nova demanda: a informática. Com a incorporação das novas tecnologias 

de informação e comunicação no sistema produtivo, as exigências no mercado de trabalho 

sofreram profunda alteração. Os conhecimentos acerca de informática e de tecnologias 

informacionais se tornaram um pré-requisito para a empregabilidade em muitas instituições 

e a atualização profissional tecnológica constante virou uma demanda dentro do sistema 

capitalista. Em resposta a esta mudança estrutural, os sistemas formais de ensino vêm 

buscando se adaptar às novas exigências do mercado, como maneira de suprir a mão-de-

obra qualificada e de inserir os alunos das escolas no mercado de trabalho. Assim, salas de 

informática, computadores e Internet passam a ser sinônimo de preparação profissional 

para a obtenção de um futuro emprego.  

(...) Com a máxima segundo a qual desconhecer informática é o mesmo que se 
condenar ao desemprego, foi depositado de modo dramático no colo da 
instituição escolar a responsabilidade pela formação dos alunos de acordo com 
recentes modelos ambientes requisitados pelo mundo do trabalho. Trata-se, pois, 
de um entendimento/contrato nas relações ensino-aprendizagem orientado 
segundo a emergência dos novos instrumentos de produção, mas aos quais a 
educação formal tem/terá que se ajustar num ritmo muito rápido. A escola 
tornou-se, automaticamente, co-responsável pelo maior ou menor sucesso 
profissional de sua ‘clientela’ (CITELLI, 2004, p.140). 

 

As mudanças nas forças produtivas, em função das inovações tecnológicas, 

impulsionam profundas alterações no sistema de ensino, que busca, por sua vez, se adequar 



 

 

191

aos novos padrões produtivos, para atender às demandas do sistema. Desde a criação da 

sala de aula, na Idade Moderna, que intenciova introduzir o letramento e o conhecimento 

dissociados da Igreja. Posteriormente, a popularização da escola pública após a I 

Revolução Industrial, objetivara formar o maior número possível de técnicos para suprir as 

demandas de mão-de-obra qualificada para as indústrias. 

Como conseqüência das novas exigências, foi aprovada em 1996, a Lei n° 

9394/96139, que tornou obrigatória a inserção das novas tecnologias nas instituições de 

ensino, impulsionando os municípios e estados a equiparem as instituições de maneira 

emergencial sem um planejamento de como estas tecnologias seriam utilizadas. Isto 

acarretou, no entanto, na não utilização dos equipamentos por falta de preparo dos 

professores e na obsolescência dos computadores. Como enfatiza BRUNNER,  

Na pior das hipóteses, o tecnológico aparece como um elemento alheio à 
educação; na melhor, como um fator externo que deve ser ‘trazido’ para a escola 
e que, nessas circunstâncias, é pensado de modo puramente instrumental, como 
uma caixa de ferramentas que se toma emprestada para pô-la a serviço de uma 
missão humana transcendental (BRUNNER, 2000:19). 
 

 Como já descrito no Capítulo 3, houve um sentimento de incapacidade dos 

professores diante de computadores instalados nas escolas. Em primeiro lugar, não sabiam 

como incorporar esta nova realidade à sua pedagogia. Em segundo, muitos não possuíam 

nenhuma familiaridade com este equipamento. Como enfatiza Silvia Galletta, então 

Gerente da GIP/FDE da Secretaria de Educação: 

– No início o professor obviamente não sabia o que ia fazer com aquele 
equipamento, não sabia nem ligar os computadores, pouquíssimos professores 
tinham algum acesso a computador. Então, a gente teve um trabalho muito 
grande de fazer a parte básica da informática. Dar condição de ele usufruir dos 
equipamentos. E isso foi um período bastante grande. A gente utilizou esta 
estratégia por uns dois anos. E quando a gente implementou estes quatro 
módulos140, sempre tinha oficina da informática básica acompanhando. Os 
núcleos é que são nossos capacitadores na base. Porque cada núcleo desses tem 
uma média de 60 escolas, tem núcleo que tem menos escolas e núcleos que tem 
mais.  

 

 A apropriação das novas tecnologias pelos diversos agentes sociais é uma demanda 

reconhecida pelos professores entrevistados. A escola é vista como um potencial espaço 

                                                 
139A incorporação das novas tecnologias de comunicação nas instituições de ensino consta na Lei n° 
9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que traz referências explícitas e implícitas sobre 
tecnologia, como do domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna 
(art.35); o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia (art.43); a determinação de uma educação profissional, integrada às diferentes 
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia (art.39) (GRISPUN, 1999: 26). 
140 Os quatro módulos de oficinas de capacitação em in formática, já citados no capítulo 3. 
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para concretizar esta inclusão. No entanto, a efetivação de práticas de incorporação deste 

meio à dinâmica da instituição ainda é um desafio a ser enfrentado. São diversos os 

problemas colocados: salas de informática que ficam fechadas, falta de monitores que 

auxiliem o professor, desconhecimento do professor em relação à tecnologia, falta de 

capacitação, computadores insuficientes, equipamentos defasados. A seguir, algumas 

reflexões trazidas pelos professores.   

– Alguns professores acham que poderão ser até substituídos por eles. Eu não 
acredito que esse meio de comunicação possa substituir o professor, mas ele é 
um grande aliado e que todos nós vamos ter que aprender a trabalhar com ele. A 
gente não pode perder esse trem. Eu acho que eu já estou correndo atrás dele 
sim. No começo lá, quando começou-se a falar em computação, em Internet, eu 
fiquei mais assustada, hoje não. Hoje eu sento na frente de um computador, se eu 
errar, eu desligo e ligo novamente (Profa. Maria José Rogge – E.E. Prof. José 
Felício Miziara). 
 
– Realmente, é a capacitação do professor, os alunos se interessam mais, é óbvio, 
é muito bom. Nós recebemos uns DVDs para trabalhar em sala de informática, 
mas nós precisamos realmente de uma estrutura melhor de ajuda, porque fica 
tudo nas costas de uma pessoa e é complicado, é conteúdo que precisa ser dado, 
precisa ser trabalhado, são os compromissos que a escola exige, é o tempo que é 
difícil, precisaria ser trabalhado em período diverso com a ajuda de um monitor 
para a gente poder deslanchar, sabe? (Profa. Iolanda Rebelato, E.E. Prof. José 
Felício Miziara). 

 

 Durante observação em pesquisa de campo na E.E. Prof. José Felício Miziara, pude 

acompanhar uma atividade desenvolvida na Sala Ambiente de Informática. Era uma aula 

de geografia, na qual o tema a ser trabalhado era a globalização. Como a sala ainda não 

possuía Internet141, foi feita uma atividade com a utilização de um CD-ROM sobre o 

conteúdo em questão. A professora Maria José queria que todos os alunos assistissem a um 

vídeo ao mesmo tempo, mas os computadores não estavam ligados em rede. Então, de 

maneira improvisada, foi guiando os alunos na atividade coletiva: “- Cliquem tudo ao 

mesmo tempo”. Não era possível, no entanto, sincronizar todos os computadores de forma 

manual. No caminho indicado pela professora: “- Vamos lá! Clicando!” Uma bagunça se 

instaurou. A professora pediu auxílio técnico ao coordenador pedagógico, perdeu uns 10 

minutos da aula por causa disso142. Reiniciou o computador. Essa breve descrição, de um 

fato vivenciado por mim, é apenas uma amostra da dificuldade que os professores 

                                                 
141 O IntraGov, projeto do Governo do Estado de implantação de Internet banda larga em todas as escolas 
estaduais, ainda não havia sido implementado nesta escola. 
142 Só o tempo que se demorava para instalar o programa, organizar os alunos, se perdia metade da aula. 
Uma fala de um aluno foi marcante neste dia: “- Não tem Internet. Que pobreza!” De acordo com Marco 
Silva (2000), esta seria classificada como uma escola infopobre, pela inexistência dos recursos 
tecnológicos que propiciam o acesso à rede informacional de computadores conectados à Internet. 
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enfrentam no lidar com a informática e com as próprias limitações da escola. A professora 

possui dificuldades técnicas de lidar com o computador e não há monitor de informática 

para dar apoio para possíveis problemas.  

 No entanto, mesmo com as limitações, alguns trabalhos aliando informática e 

educação já foram desenvolvidos na escola. Em 2003, quando os professores foram 

orientados a utilizar as novas tecnologias como apoio pedagógico, a professora Maria José 

desenvolveu um projeto utilizando o recurso do Power Point. Os alunos da disciplina de 

geografia montaram apresentações baseadas em temáticas abordadas na aula, com locução 

e imagens, o que foi um estímulo para o processo de ensino-aprendizagem de acordo com a 

professora: “- o computador dá outra dinâmica para a aula, outra motivação, o aluno que  

não fazia nada na sala de aula vinha para o computador e dava um show. Isso chamava 

muito a atenção da gente.” Essa observação reforça a importância de diferentes estímulos e 

motivações para cada aluno em sala de aula. Caso exista uma abertura do professor para 

uma atividade de criação coletiva, os meios de comunicação se tornam potenciais 

instrumentos de participação e construção der significados por alunos e professores. De 

acordo com Silva (2000),  

A participação do aluno se inscreve nos estados potenciais do conhecimento 
arquitetados pelo professor de modo que evoluam em torno do núcleo 
preconcebido com coerência e continuidade. O aluno não está mais reduzido a 
olhar, ouvir, copiar e prestar contas. Ele cria, modifica, constrói, aumenta e, 
assim, torna-se co-autor. Exatamente como no parangolé143, em vez de se ter 
obra acabada, têm-se apenas seus elementos dispostos à manipulação. 

  

 Em 2003, a E.E. Prof. José Felício Miziara abriu a sala de informática para a 

“Escola da Família”144 e vários computadores começaram a apresentar problemas e falta de 

peças, o que motivou o fechamento da sala, no ano de 2005. Em 2006, tentaram trabalhar 

na sala de informática, mas ocorreram muitos problemas técnicos e a falta de um assistente 

de informática dificultou a utilização dos computadores. Como forma de tentar remediar a 

                                                 
143 Marco Silva (2000) utiliza a metáfora do “parangolé” para definir o modelo de comunicação interativo. 
Segundo o autor, “o parangolé rompe com o modelo comunicacional baseado na transmissão. Ele é pura 
proposição à participação ativa do "espectador" - termo que se torna inadequado, obsoleto. Trata-se de 
participação sensório-corporal e semântica e não de participação mecânica. Oiticica quer a intervenção 
física na obra de arte e não apenas contemplação imaginal separada da proposição. O fruidor da arte é 
solicitado à "completação" dos significados propostos no parangolé. E as proposições são abertas, o que 
significa convite à co-criação da obra. O indivíduo veste o parangolé que pode ser uma capa feita com 
camadas de panos coloridos que se revelam à medida que ele se movimenta correndo ou dançando.” 
144 O programa “Escola da família” foi implementado pelo Governo do Estado de São Paulo e, de acordo 
com o site do Governo, seu objetivo é “a abertura, aos finais de semana, de 2.334 escolas da Rede Estadual 
de Ensino, transformando-as em centro de convivência, com atividades voltadas às áreas esportiva, 
cultural, de saúde e de trabalho.” Fonte: http://www.escoladafamilia.sp.gov.br/apresentacao.htm. Acessado 
em 25 de novembro de 2007. 
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ausência de monitores para auxiliar os professores, foi implementado, em 2004, o projeto 

Aluno Monitor pela Secretaria de Educação. Como explica Silvia Galletta, 

– Houve um movimento, os alunos começaram a se apropriar com esta história 
de usar computador na escola e começaram a colaborar com os professores e 
automaticamente quando acontece isso os professores vão dando este retorno 
para a gente e aí veio a idéia de fazer um projeto específico para o aluno, para 
ajudar os professores que tinham dificuldade nessa parte de hardware, de 
configuração de software, porque o nosso professor tem que ficar mais 
disponível para as questão do pedagógico e se o aluno gosta dessa área e tem 
mais aptidão para essa arte, essa coisa da máquina, a coisa do que é um 
computador, todos os projetos que a gente desenvolveu nessa área com o aluno 
foram muito interessantes.  
 

 O projeto incluía a formação de alunos em cursos de informática da Microsoft, com 

certificado, em que aprendiam montagem e desmontagem de computadores, configuração 

de hardware, rede e software. Além da proposta de que estes alunos se tornassem auxiliares 

nas SAIs, existia um caráter profissionalizante, com a intenção de inserir o aluno no 

mercado de trabalho quando terminasse o ensino médio (16 anos). Foram oferecidos dois 

cursos e capacitados 9.000 alunos, os quais se tornaram alunos monitores voluntários nas 

escolas em que estudavam. Este projeto foi implementado nas 3.000 escolas que tinham 

Sala-Ambiente de Informática, entre elas a E.E. Prof. João Portugal, como relembra a 

professora Suely Renesto. 

– Os alunos do período da manhã faziam monitoria à tarde e os da tarde de 
manhã. (...) Teve uma capacitação da Diretoria de Ensino de José Bonifácio para 
5 alunos, que tinham que transmitir para outros 50: os 50 tinham que transmitir 
através dos projetos, auxiliando os professores também (Profa. Suely Renesto, 
E.E. Prof. João Portugal). 
 

 O projeto do aluno monitor surge como uma maneira de suprir a demanda de um 

auxiliar de informática na escola. No entanto, a existência de alunos que se disponibilizam 

para este trabalho não elimina a necessidade de contratação de monitores pela Secretaria 

Estadual de Educação para orientarem os professores. Segundo Silvia Galletta145, o 

planejamento é de contratação de técnicos que façam a manutenção dos equipamentos, 

outra demanda das Salas-Ambiente de Informática, e não há previsão para a contratação de 

monitores.  

 É importante enfatizar que a inclusão digital nas instituições educacionais “está 

muito longe do mero ato de comprar computadores, embalá- los e enviá- los às escolas”146 

(BRASLAVSKY, 2004, p. 93). Por trás dos equipamentos é necessário um trabalho 
                                                 

145 Entrevista realizada no mês de dezembro de 2007. 
146 Como ocorreu com inúmeras escolas após a aprovação da Lei dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), onde consta que 1/3 do ensino médio deveria ser voltado à utilização dos meios de comunicação, 
sem no entanto se pensar em um projeto pedagógico de informática educacional.  
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pedagógico de auxílio, formação técnica e educacional, com o intuito não apenas de formar 

pessoas capacitadas a utilizar computadores, mas também aptas a questionar, criar e 

utilizar este meio como um instrumento que propicie a participação social. A Internet 

suporta todos os componentes do modelo comunicativo: interativa, participativa, 

horizontal, multimodal, mas de que adiantaria tantos recursos tecnológicos se não existir 

um projeto comunicativo e educacional por trás deste meio?147 

Advoga Soares (1995, p. 44) que, mesmo as escolas que, de uma forma ou de outra 

incorporam em seu contexto novas tecnologias de comunicação como recursos 

facilitadores ao educador, falta a essas instituições uma “reflexão contextualizada sobre a 

realidade representada pela presença da comunicação na sociedade contemporânea, uma 

reflexão que supere o inócuo deslumbramento frente às novas e sempre mutantes 

tecnologias”. Segundo Porto (1998, p.24)),  

Apesar de as novas gerações serem criadas em ambientes comunicacionais, 
interagindo com tecnologias e recursos de várias espécies, em muitas situações 
escolares o conhecimento lhes chega por meio de discursos vazios de 
significados, muitos dos quais emitidos pelos professores, livros e meios 
impressos, organizados racional e linearmente.  

 
José Manuel Moran (2002) enfatiza a importância do uso de novas tecnologias nas 

salas de aula como alternativa de ensino frente a uma sociedade mediada por aparelhos 

eletrônicos, mas ressalta a importância de se discutir os conteúdos transmitidos nesses 

meios. Segundo o autor,  

a escola precisa observar o que está acontecendo nos meios de comunicação e 
mostrá-lo na sala de aula, discutindo-o com os alunos, ajudando-os a que 
percebam os aspectos positivos e negativos das abordagens sobre cada assunto. 
Fazer re-leituras de alguns programas em cada área do conhecimento, partindo 
da visão que os alunos têm, e ajudá-los a avançar de forma suave, sem 
imposições nem maniqueísmos (MORAN, 2002)148.  
 

Mas, as escolas ainda são resistentes a esse tipo de atividade, conservando uma 

estrutura ainda tradicional, em que o campo midiático e escolar ainda são poucos inter-

relacionados na instituição da escola. Como enfatiza Passarelli (2004)149: 

em grande medida, porém, a escola ainda mantém sua visão paroquial, 
localizada, ignorando as profundas alterações que os meios e tecnologias de 
informação introduzem na sociedade contemporânea, não percebendo que eles 

                                                 
147 Reflexão já feita no artigo publicado por mim (“Inclusão digital na escola pública: inter-relacionando a 
comunicação, a tecnologia e a educação”) no III Congresso On Line 2006 (tema: “Observatório para a 
cibersociedade: conhecimento aberto, sociedade livre”). 
148 Artigo eletrônico. Disponível em: http://www.eca.usp.br/prof/moran/desafio.htm. Acesso em: 15 de 
agosto de 2006.  
149 Artigo eletrônico. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001540/154061por.pdf. 
Acesso em: julho de 2006. 
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criam novas maneiras de ‘apreender’ e ‘aprender’ o mundo. Essa inovadora 
multiplicidade de pontos de vista, essa riqueza de leituras precisa ser digerida e 
incorporada pela escola caso ela tenha a pretensão de sobreviver como locus 
privilegiado de produção e disseminação do saber humano. O novo cenário 
digital promove mudanças na maneira como pensamos, conhecemos e 
aprendemos. Isso pressupõe novos papéis para estudantes e professores: estes 
podem ser considerados não apenas como facilitadores como também 
administradores de curiosidades, ao passo que os alunos devem ser vistos como 
arquitetos do conhecimento.  
.  

 Além disso, muitas vezes a inserção de novas tecnologias em sala de aula não 

produz uma mudança no paradigma meramente instrumental e mecanicista de ensino e, 

“nesses casos, a tecnologia acaba servindo para fazer, com uma roupagem nova, o que já se 

fazia na escola do século passado – embora, neste caso, com um custo ainda maior” 

(RAMAL, 2002, p. 26). De acordo com Soares, para conquistar os meios e se construir 

uma sociedade em comunicação, três atitudes são necessárias: 

 “1) receber crítica e ativamente as mensagens dos meios; 2) manter vigilância 
sobre as políticas de comunicação do Estado, das empresas privadas e das 
organizações que, de certa forma, exercem poder sobre a vida cotidiana das 
pessoas; 3) buscar algum acesso aos meios e usá-los de acordo com os interesses 
da cidadania”(SOARES, 1997, p. 51). 

 

Para que a instituição escola se modifique e incorpore de forma reflexiva as novas 

tecnologias de comunicação e informação, torna-se indispensável o repensar sobre os 

métodos de ensino-aprendizagem que permeiam esta instituição ainda baseada na 

tecnologia da sala de aula, em que o professor é visto como o detentor do conhecimento 

que transmite seu saber a alunos que são encarados como simples receptores de 

informações. Os meios de comunicação e as novas tecnologias ainda não foram 

incorporados de fato pela escola, uma instituição ainda tradicional que possui dificuldades 

de estabelecer uma ligação com a realidade dos alunos e as transformações da sociedade. O 

ensino acaba se tornando estático, baseado em conteúdos, e a vida que acontece dos lados 

de fora dos muros da instituição é dinâmica, permeada de mudanças constantes. Torna-se 

urgente, de acordo com Adilson Citelli (2000),  

a tarefa (...) de construir ou ampliar programas de formação permanente dos 
profissionais que nela atuam”. Além disso, “o diálogo mais próximo com a 
diversidade das linguagens, com os meios de comunicação, com as ‘novas 
tecnologias da inteligência’, para utilizar a expressão de Pierre Lévy (1995), 
contribuirá para construir outros patamares de relação entre a escola e a 
sociedade”  

 

 Quando questionados a respeito do processo de incorporação das novas tecnologias 

na escola, foram levantadas como principais vantagens o aumento de interesse do aluno ao 
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usar o computador e a utilização da Internet enquanto ferramenta pedagógica de pesquisa; 

como desvantagens foram citadas a dispersão dos alunos na sala de informática, os quais 

utilizam a Internet principalmente para bater papo, ocasionando a perda de controle do 

professor na SAI, e a dificuldade de se trabalhar com poucos computadores por turma. 

Abaixo, alguns trechos de depoimentos de professoras. 

– Olha, vantagens são muitas, né. Eu acho que principalmente a questão de 
interesse do aluno, porque eles adoram. Então, entre você dar uma aula lá, com 
quadro negro e giz, e você dar uma aula no computador...Estaria trazendo mais  
essa vontade de estar aprendendo (Profa. Andréa Ferreira – E.E. Prof. José 
Felício Miziara). 
 

– Eu acho que é uma abertura para o mundo. Qualquer assunto que você queira 
discutir, você consegue na Internet. Então, ninguém mais olha livro, abre livro. 
Ele aprende às vezes sem a ajuda do professor. Não só o computador. A 
televisão é uma tecnologia muito usada na escola, porque é interessante você 
ensinar através do filme, desde que você tenha um projeto, você passa um filme 
com um objetivo, que tenha alguma coisa a ver com a disciplina (Coordenadora 
Pedagógica Sandra Ribeiro,  ex-coordenadora pedagógica da E.E. Prof. José 
Felício Miziara). 
 

- Todas (as vantagens) desde que o aluno saiba utilizar no tempo adequado 
também. Utilizar estes meios para obter maiores informações (Profa. Sueli 
Santos– E.E. Prof. José Felício Miziara).  
 

 Há um consenso entre os professores sobre a importância da inserção dos meios de 

comunicação na escola. No entanto, problemas de estrutura e a falta de conhecimento 

sobre como incorporar as novas tecnologias à educação formal ainda são barreiras a serem 

superadas. Há um reconhecimento das vantagens em se utilizar o computador enquanto 

instrumento da educação: os alunos se interessam pelo simples fato de ser algo diferente, 

além dos inúmeros atrativos que a Internet oferece. Mas, pensar a mediação entre as novas 

tecnologias e a educação vai além do fetiche que estas representam na sociedade 

contemporânea, é preciso problematizar o papel que este novo meio exerce na formação 

dos indivíduos e como pode servir de instrumento aos professores.  

 As experiências de utilização das Salas-Ambiente de Informática nem sempre são 

bem-sucedidas. As salas com uma média de dez computadores para aproximadamente 40 

alunos se torna muitas vezes anti-pedagógica, ocasionando uma dispersão. Além disso, o 

fato de os alunos possuírem interesses diversos na Internet que fogem ao conteúdo da 

disciplina é um dos fatores que causa incômodo nos professores. Abaixo, algumas 

professoras colocam algumas desvantagens em relação à utilização das novas tecnologias 

na escola. 

– Desvantagem? Eu acho assim: conscientizar o aluno que é uma aula, que é 
importante e que não é brincadeira. Eu acho que para mim ainda é romper essa 
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questão, seria o difícil ainda. Porque às vezes eles acham assim: ‘ah, vamos para 
a sala de informática, ah, vamos lá, vamos brincar, vamos ouvir música, né’. Eles 
ainda não estão acostumados a usar a Internet para pesquisa, para trabalho, 
porque eles usam em casa muito para bate-papo. Então, é conscientizar o aluno 
de que é um material rico e que deve ser usado para esses fins também, não só 
para divertimento (Profa. Andréa Ferreira, E.E. Prof. José Felício Miziara).  
 

– Os professores que se adaptam mais à informática é que estão procurando estar 
levando. Mas, tem ainda professores assim que ainda acham dificuldade em 
colocar a informática dentro da sua disciplina, às vezes também falta material 
pedagógico destinado à informática, CD-ROM, para a gente estar trabalhando, 
porque também você não pode levar o aluno lá simplesmente para visitar a sala. 
Você tem que levar com o intuito dele estar pesquisando e aprendendo algo 
diferente através da informática. E se você não tem o material adequado para sua 
disciplina, fica mais difícil ainda, já que a gente não tem ainda a Internet em rede 
lá, para você estar buscando, né. Então, você teria que ter um material de apoio 
pedagógico e nessa questão a escola ainda deixa a desejar, não tem muita coisa 
que você pode usar (Profa. Andréa Ferreira, E.E. Prof. José Felício Miziara).  
 
- Você estar interagindo com o desconhecido, mas você pode mentir sobre quem 
você é, você pode ver essas páginas de Orkut que eles adoram e msn. Porque 
hoje o mundo está aberto aí a ‘n’ perspectivas que você quiser usar, desde um 
site pornô até uma inocente página de orkut que não pode ser tão inocente assim 
que a gente vê. Então, eu acho que a realidade é saber usar, como usar e para que 
usar, então é isso que a gente tem que instruir o aluno (Profa. Gisleidy Violin, 
E.E. Prof. João Portugal). 
 
 

 
5.4 A Geração Botão: Os Alunos e as Novas Tecnologias  

– O aluno hoje ele é do botão. Hoje a nossa juventude é do botão, é do liga e 
desliga, do conectar (Profa. Andréa Ferreira, E.E. Prof. José Felício Miziara).  
 

 

 Pode-se dizer que o botão é um dos símbolos da comunicação na 

contemporaneidade: apertamos o botão do telefone, que não é mais discado; apertamos o 

botão do celular não apenas para ligar, mas para consultar a agenda e enviar mensagens; 

apertamos o botão do controle para ligar a TV e zapear os canais; apertamos o botão para 

colocar o play e ouvir música e, enfim, apertamos botões do teclado do computador para 

entrar no ciberespaço e fazer todas as atividades enumeradas acima: conversar com pessoas 

por chat, assistir vídeos, ouvir música, escrever textos, desenhar imagens, publicar fotos.

 A atual geração de jovens nasceu imersa num mundo em que apertar um botão é 

uma atividade banal do cotidiano: sem pensar muito, é uma ação automática. E essa 

realidade está totalmente vinculada com a dimensão que a tecnologia foi alcançando na 

vida das pessoas nessas últimas décadas. O resultado é uma juventude que pode ser 

caracterizada de geração botão, esta que está estudando no ensino fundamental e médio das 

escolas e que é figura chave para se pensar o cenário da educação na atualidade. 
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– O que pode acontecer é algum professor não entender o processo, mas o aluno 
vai ter o domínio porque obviamente ele nasceu apertando os botões, hoje ele 
tem MP3, ele tem celular, muitas vezes computadores nas lan houses que eles vai 
muito, eles fazem muitas coisas que estão atreladas ao uso destas tecnologias. E 
ele não tem medo de errar, né, a grande facilidade de comunicação que ele tem. 
Ele erra, vai lá e conserta, começa tudo de novo e vai fazendo, até acertar. E nós 
não temos esse tempo, a gente não foi formado pensando que podia errar à 
vontade. A formação nossa, não só do professor, mas do ser humano, ela foi 
muito tradicional, a gente pouco admite os erros das pessoas. Então, errar para a 
gente é uma coisa complicada (Silvia Galletta, então Gerente da GIP/FDE da 
Secretaria de Educação). 

 

 Segundo a pesquisa “Perfil da juventude brasileira”150, estudo quantitativo realizado 

em áreas urbanas e rurais de todo o território brasileiro, a qual abordou 3.501 jovens de 15 

a 24 anos, de ambos os sexos e de todos as classes sociais, dos quais 76% só estudaram em 

escola pública, o meio de comunicação mais utilizado por estes jovens é a televisão (91%), 

seguida do rádio (89%), leitura de impressos (revistas – 55% e jornais – 35%) e, por 

último, navegar na Web (17%)151. Levando-se em consideração apenas 9 regiões 

metropolitanas e o distrito federal, há uma pequena diferença na porcentagem, que vale a 

pena considerar. A ordem de utilização dos meios continua a mesma, mas as porcentagens 

sofrem modificações: 92% assistem à TV, 92% ouvem rádio, 60% lêem revistas, 44% lêem 

jornais e 26% navegam na Internet152. Nota-se que o acesso à Internet em regiões 

metropolitanas aumenta 9%, no entanto, mesmo assim, o acesso a este meio de 

comunicação continua restrito. Para complementar este dado, retomarei a pesquisa “A Voz 

dos Adolescentes”, realizada pela Unicef, já citada no início desta pesquisa, sobre o acesso 

à Internet entre jovens: detectou-se que 27% têm acesso á Internet, sendo que, dentre estes, 

72,4% são da classe A, 52,3% da classe B, 20,8% da classe C e 12,9% da classe D.  Este 

dado reforça o fato de o acesso à Internet ainda ser restrito a uma classe social privilegiada 

da população. Como enfatiza Coutinho (2005, p. 104):  

O caráter excludente do uso da Internet no Brasil não é uma novidade para 
ninguém. Diversos levantamentos e estudos acadêmicos e de mercado mostram 
que o acesso encontra-se concentrado entre as classes A/B e entre os mais 

                                                 
150 “A pesquisa Perfil da Juventude Brasileira  é uma iniciativa do Projeto Juventude/Instituto Cidadania, 
com a parceria do Instituto de Hospitalidade e do Sebrae. Foi realizada sob a responsabilidade técnica da 
Criterium Assessoria em Pesquisas, retomando e ampliando temas e questões investigados em outubro de 
1999 pelo Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo”. A pesquisa abordou 198 municípios 
brasileiros, entre novembro e dezembro de 2003. Fonte: 
http://www.projetojuventude.org.br/novo/index.html . Acessado em 20 de dezembro de 2008. 
151 Estas porcentagens são relativas aos dias da semana de 2ª. a 6ª. Para os finais de semana, a ordem de 
utilização por meio de comunicação continua a mesma, mas com algumas diferenças de porcentagem 
(assistir TV – 87%; ouvir rádio – 89%; ler revistas – 46%; navegar na Web – 17%). 
152 Novamente estes dados se referem à utilização dos meios de comunicação de 2ª. a 6ª. Nos finais de 
semana, os números mudam para: assistir TV – 84%, ouvir rádio – 91%; ler revistas – 48%; ler jornais – 
46%; navegar na web 27%. 
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jovens, apesar de inúmeras tentativas de popularização realizadas pelas mais 
variadas esferas de governo, entidades da sociedade civil e empresas privadas . 
 
 

 A geração botão que está se formando ainda possui uma divisão em relação ao 

acesso aos meios de comunicação: a televisão é o meio mais assistido por boa parte destes 

jovens e a Internet ainda é restrita a um setor de maior poder aquisitivo. Partindo do 

pressuposto de que os alunos da escola pública, em sua maioria, pertencem às classes 

sociais de menor poder aquisitivo, o acesso ao TôLigado ficou restrito ao âmbito escolar, 

às Salas-Ambiente de Informática, espaço público disponível ao aluno. De acordo com 

Silvia Galletta, da Secretaria de Educação, em entrevista, “o nosso aluno não é um aluno 

de classe média que toda casa tem um computador. A maioria dos nossos alunos o 

computador está na escola”.  

 De acordo com a mesma pesquisa da Unicef, os adolescentes não estão satisfeitos 

em relação ao espaço físico de que dispõem nas escolas em que estudam: 61% dos 

entrevistados acham que o espaço físico da escola não é um lugar agradável e seguro e 

67% não consideram boas as salas de aula e o pátio. Enquanto 76% acham a escola 

importante para sua vida e futuro profissional, 57% acham que as aulas não ajudam a 

compreender melhor a sociedade em que vivem. Para  48% dos entrevistados, a escola é 

fonte de informações esclarecedoras, sendo que 28% dizem não receber esse tipo de 

informação na escola e 18% consideram-nas confusas. Estes dados nos levam a pensar 

sobre as motivações dos alunos em utilizar projetos pedagógicos no espaço da instituição 

escolar e se este está sendo acolhedor para viabilizá-los.  

 Para problematizar sobre estas questões e com a intenção relacionar a juventude da 

escola estadual paulista com os meios de comunicação e as novas tecnologias, foram 

aplicados 588 questionários153 com alunos do ensino fundamental e médio das escolas 

estaduais pesquisadas, da faixa etária média de 13 a 18 anos. Destes, foram 255 alunos de 

7ª. e 8ª. séries da E.E. Prof. João Portugal e 333 alunos do ensino médio (1°, 2° e 3° anos) 

da E.E. Prof. José Felício Miziara.. A partir dos dados levantados, serão feitas reflexões 

sobre a “geração botão”.  

 Como já descrito no capítulo 4, as duas escolas estudadas possuem perfis diferentes 

de alunos: enquanto a E.E. Prof. João Portugal possui alunos da periferia da cidade de 

Tanabi, a E.E. Prof. José Felício Miziara possui alunos de melhor poder aquisitivo, 

localizada em bairro de classe média da cidade de São José do Rio Preto. Para poder fazer 
                                                 
153 O questionário aplicado junto aos alunos encontra-se no Anexo B. 
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uma análise comparativa entre a utilização do computador por alunos destas duas escolas, 

resolveu-se apresentar os dados separados por escola.  
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     Gráfico 13 - Freqüência de utilização do computador - E.E. Prof. João Portugal 
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  Gráfico 14 - Freqüência de utilização do computador - E.E. Prof. José Felício Miziara 
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 Mais da metade de ambas as escolas utiliza o computador pelo menos duas vezes 

por semana, sendo que, na E.E. Prof. José Felício Miziara, 57% utilizam todo dia; e na E.E. 

Prof. João Portugal, este dado já é menor, 34%. Mesmo sendo menor, este dado já chama a 

atenção para a constância com que o computador é utilizado por parte considerável dos 

alunos.  

 Este gráfico reforça a classe social (classe média) da maioria dos alunos da E.E. 

José Felício Miziara, já que 57% dos alunos utilizam computador todos os dias e 27% duas 

vezes por semana, o que só é possível para quem possui computador ou utiliza em lan 

houses (o que requer um gasto), já que a sala de informática da escola não é acessível (fica 

fechada a maior parte do tempo). Na época em que foi feita esta pesquisa, a Sala de 

Informática da E.E. Prof. José Felício Miziara estava subutilizada, se mantendo 

constantemente fechada, abrindo apenas mediante pedido de professores com interesse em 

utilizar a SAI para dar aula. Já, a E.E. Prof. João Portugal estava com a SAI em 

funcionamento, apesar da situação precária dos 10 computadores, que desde sua 

implementação, em 1999, não receberam atualização.  
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Gráfico 15 - Local de utilização do computador - E.E. Prof. João Portugal  
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Gráfico 16 - Principais locais de utilização do computador - E.E. Prof. José Felício Miziara 

 

 Na E.E. Prof. João Portugal, 65 alunos utilizam computador na escola, em 

contraposição com 8 da E.E. Prof. José Felício Miziara, dado que já foi citado 

anteriormente e reforça o fato da subutilização da SAI desta escola. As lan houses são 

utilizadas por grande parte dos alunos em ambas as escolas. 

 Em relação à utilização do computador em casa: 232 de 333 dos alunos da E.E. 

Prof. José Felício Miziara possuem computador em casa, o que reforça o poder aquisitivo 

de classe média dos alunos da escola. Além disso, a baixa utilização de computador na 

escola é um dado que reforça a falta de acesso à SAI na instituição, acarretando na falta de 

acesso à Internet na escola. Em relação à E.E. Prof. João Portugal, um dado que surpreende 

para uma escola de alunos de classe social de baixo poder aquisitivo: 100 de 255 dos 

alunos possuem computador em casa. 

 Em ambas as escolas, os alunos indicaram outros lugares em que utilizam o 

computador. Na E.E. Prof. José Felício Miziara, 11 pessoas vão à casa de amigos e 

parentes, 8 utilizam no local de trabalho 5 na escola de informática e em outras 

instituições, como SESC, SENAI e Biblioteca Municipal. Já, na E.E. Prof. Joãp Portugal, 

14 alunos utilizam em casa de parentes e amigos e 10 em escolas de informática e no local 

de trabalho. 
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  Gráfico 17 - Motivos de utilização do computador - E.E. Prof. João Portugal  
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   Gráfico 18 - Motivos de utilização do computador -E.E. Prof. José Felício Miziara 

 

 A atividade que mais consome tempo dos alunos no computador é a navegação na 

Internet, mais do que estudar e pesquisar. O ato de navegar na Internet pode até estar 

vinculada ao estudo e à pesquisa, no entanto, percebe-se nos gráficos abaixo que a 

atividade mais freqüentada na rede virtual é o bate-papo. A utilização do computador para 

lazer, pesquisa e estudo se encontram em níveis parecidos de dedicação.  

 Na E.E. Prof. José Felício Miziara, 230 alunos utilizam o computador para navegar 

na Internet, enquanto que na E.E. Prof. João Portugal 129 alunos utilizam para navegar. 
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Um dado interessante, se levado em consideração o segmento social destes alunos. Talvez 

um dos fatores para a ocorrência destes dados é o fato de a Sala-Ambiente de Informática 

da E.E. Prof. João Portugal funcionar diariamente e ser mais acessível aos alunos. Ao 

contrário do que acontece na E.E. Prof José Felício Miziara, como enfatiza uma das alunas 

desta escola: 

– Olha, eu tô aqui faz onze anos. Se eu te falar que eu entrei na sala de 
computação uma vez, foi muito, quando eu tive aula de educação artística para 
desenhar uns “predinhos” que eu lembro até hoje. Eu entrei na sala de 
informática uma vez na vida, sem acesso à Internet, computadores totalmente 
precários, sem condição nenhuma, o teclado uma maravilha, o mouse pior ainda. 
Antigamente era perto do refeitório e depois mudou lá para cima. Entrei lá uma 
vez esse ano porque tinha gente que estava limpando, entrei para ver, só entrei e 
saí, mais nada (aluna Taís Fernanda, 3° ano ensino médio, E.E. Prof. José Felício 
Miziara). 
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Gráfico 19 - Motivos de utilização da Internet - E.E. Prof. João Portugal  
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Gráfico 20 - Interesses de utilização da Internet - E.E. Prof. José Felício Miziara 
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 Em ambas as escolas, o principal motivo de utilização da Internet é para fins de 

lazer: jogos e bate-papo, o que mostra a presença da rede virtual enquanto forte meio de 

entretenimento entre os jovens. Em primeiro lugar, com maioria dos alunos em ambas as 

escolas, está a utilização da Internet para bate-papo e, em segundo, a utilização da Internet 

para jogos. Além destes dados relativos ao perfil de utilização do computador, foi feito um 

levantamento da dedicação destes alunos aos seguintes meios de comunicação: Internet, 

televisão, rádio e jornal impresso. Neste, caso, optou-se por apresentar os dados conjuntos 

das duas escolas.  
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Gráfico 21 – Acessos à Internet diariamente  

29

71

123

79

80

73

133

0 20 40 60 80 100 120 140

não assistem
diariamente

Menos de 2 horas por
dia

2 horas por dia

3 horas por dia

4 horas por dia

5 horas por dia

Mais de 5 horas por dia

 
Gráfico 22 – Horas dedicadas à TV diariamente  
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 O hábito de assistir à televisão ainda é bem mais forte do que o de acessar a 

Internet. Dos 599 entrevistados, 68% (400) acessam à Internet todo dia  e o restante (184) 

não acessa diariamente, em contraposição com 95% que assistem à televisão diariamente. 

Dos que acessam Internet diariamente, a maioria navega no máximo duas horas por dia, 

enquanto que a televisão é assistida, em média, 4 horas por dia pela maior parte doa 

alunos.  
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 Gráfico 23 – Tempo que ouvem rádio diariamente  
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Gráfico 24 – Tempo que dedicam à leitura de jornais diariamente  
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 O rádio é um meio bastante utilizado pelos jovens: 81,5% dos alunos ouvem rádio 

diariamente, sendo que a maioria ouve uma média de 2 horas por dia. Já, o tempo que 

dedicam à leitura de jornais é bem inferior se comparado aos outros meios: 40,3% têm o 

hábito de ler jornal diariamente, sendo que, destes, a maioria dedica menos de duas por dia 

a esta atividade. Acessar à Internet está em terceiro lugar, depois de TV e rádio, em termos 

de dedicação destes alunos entrevistados aos meios de comunicação. No entanto, é 

importante ressaltar que, assim como a televisão e o rádio se configuram enquanto meios 

de lazer aos jovens, a Internet, por ser mais acessada para bate-papo e jogos também é uma 

atividade de entretenimento, muito mais do que de pesquisa e/ou estudo.  

 Aliado à televisão e a outros meios de comunicação, o computador e a Internet vão 

se constituindo, cada vez mais, enquanto aparatos de lazer e, com isso, alterando as formas 

de percepção e cognição dos jovens. 

A animação em tempo real facilita a e torna mais eficaz a interatividade 
comunicacional. Basta examinar as possibilidades atualmente oferecidas por um 
jogo de videogame. Assim, com os sistemas passando a operar em tempo real e 
as informações sendo transmitidas na velocidade da luz, o metabolismo da 
cultura juvenil vai igualmente se acelerando cada vez mais. Isso significa, na 
prática, que mais eventos e mais dados chegam ao conhecimento dos teens por 
minuto, em relação ao que ocorria com os seus irmãos e seus pais no passado. 
Em termos comportamentais, o imediatismo na era digital (grifo do autor) cria a 
expectativa de que as coisas devam ocorrer sempre com rapidez e de forma 
desembaraçada. Em conseqüência, os adolescentes se tornam muito mais 
impacientes, exigentes e muitas vezes intolerantes (SOARES, p. 70). 

 

 Existe a percepção por parte dos professores de que a forma de apreensão do 

conhecimento mudou ao longo destas últimas décadas e que “o aluno quer aula diferente”. 

É consenso que os meios de comunicação transmitem conteúdos de uma maneira que se 

torna, muitas vezes, bem mais atraente ao jovem do que a sala de aula: informações 

dinâmicas, imagens de diferentes partes do mundo, apelos sensoriais diversos, conteúdo na 

maioria das vezes superficial. As novas tecnologias estão dentro deste contexto: na vida 

dos alunos em jogos virtuais, em lan houses, nos chats, e-mail, Orkut e sites diversos e se 

tornam sinônimo de diversão. Por isso, a máxima “o aluno quer aula diferente” já está se 

tornando regra na escola. Mas, diferente não é só inserir computadores nas Salas-Ambiente 

de Informática, mas pensar em termos de projeto pedagógico que alie educação e novas 

tecnologias, que vá além da apropriação técnica deste aparato, utilizando-o enquanto 

instrumento para uma educação não reprodutora, mas problematizadora.  
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5.5 Geração Giz e Lousa em Transição: Os professores e as Novas  Tecnologias 

 
– Eu acho que o professor não pode mais estar ligado à ferramenta giz, lousa e 
cuspe, eu falo isso para meus alunos, porque fica maçante, eles têm “n” coisas lá 
fora (Profa. Gisleidy Volin, E.E. Prof. João Portugal). 

 

 Pensar a relação dos professores com as novas tecnologias requer uma análise de 

gerações154. Ao longo de toda a história, o professor foi o detentor do conhecimento na 

escola, quem detinha o poder sobre os conteúdos, o “dono da verdade”. Com a introdução 

das novas tecnologias da informação e comunicação nas instituições escolares, há uma 

inversão de papéis: os alunos dominam o aparato tecnológico muito melhor que o 

professor, o qual ainda está se formando para introduzir este novo instrumento à dinâmica 

de suas aulas. Assim,  

Hoje, ocorre um paradoxo: aquele a ser educado parece ser o que melhor domina 
os instrumentos simbólicos do poder, o aparato de maior prestígio: as 
tecnologias. O que ocorrerá na sala de aula? Mais uma vez: as parcerias e a 
aprendizagem em conjunto parecem ser inevitáveis  (RAMAL, 2002, p. 205).  
 
– Não é mais o professor que vai chegar lá e derrubar um monte de conteúdo 
para o aluno, vai embora, dar um monte de exercício e o aluno que se vire. Ele, 
no espaço criativo, no espaço onde você possa estar dimensionando o seu 
conhecimento junto com outras pessoas, redimensionando inclusive a 
aprendizagem também, o aluno pode saber muito da informática, pode conhecer 
muito de tecnologia, o professor pode conhecer muito do conteúdo que ele vai 
trabalhar com o aluno, e os dois fazerem uma troca muito interessante. É 
colaborativo o ambiente, é esta a palavra-chave (Silvia Galletta, então gerente da 
GIP/FDE da Secretaria de Educação). 
  

 A incorporação das novas tecnologias ao ensino, de forma não instrumental e não 

tecnicista, pressupõe um domínio mínimo das ferramentas disponíveis pelo aparato 

tecnológico. Para pensar pedagogicamente como incorporá- lo, faz-se necessária a 

apropriação de suas ferramentas, o que ainda está em processo. No entanto, Ramal (2002, 

p.249) argumenta que ainda há resistência por parte dos professores e levanta alguns 

possíveis motivos causadores. 

(...) insegurança; medo de danificar equipamentos de custo elevado; dualidade 
entre as condições da escola e dos alunos e as condições socioeconômicas do 

                                                 
154 Segundo COUTINHO (2005, p.99), (...) “as novas tecnologias tendem a ser adotadas com maior rapidez 
pelas camadas mais jovens, embora, à medida que seu uso se difunda, a distribuição dos usuários por faixas 
etárias tende a se aproximar daquela observada no conjunto da população. Não foi diferente com a Web: 
desde seu aparecimento, no início dos anos 90, o uso da rede é prioritariamente associado com um perfil de 
usuário mais novo que o da média da população em geral”. 
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professor; preconceito contra o uso do computador por associá-lo à sociedade do 
consumo e o caráter excludente da globalização; tecnologia gera ou favorece a 
subversão das estruturas escolares rígidas e estáveis; receio da 
mu ltidisciplinaridade que, literalmente, invade a sala de aula; acomodação 
pessoal e profissional (RAMAL, 2002, p. 249). 
 

 Não será a introdução das novas tecnologias que mudará, como num passe de 

mágica, a pedagogia tradicional utilizada em sala de aula. É importante pensar em projetos 

que estimulem o professor a pensar este instrumento como um propiciador de novas 

linguagens, como um potencial meio de criação e reflexão. A tendência, no entanto, ainda 

é a de reproduzir a metodologia já existente em sala de aula, só que, agora com a utilização 

de meios de comunicação: ensino conteudista, muitas vezes sem reflexão; pautado em 

reprodução e repetição do conhecimento; idéia de que o resultado é mais importante que o 

processo. Portanto, a simples introdução destes equipamentos na instituição não vai alterar 

a metodologia de ensino de uma hora para outra. Faz-se necessário, assim, repensar a 

escola e sua estrutura. No entanto, a possibilidade de mudança causa insegurança e medo. 

Como enfatiza Silvia Galleta, da Secretaria de Educação, em entrevista, a introdução das 

novas tecnologias nas escolas foi recebida pelos professores por um sentimento de 

estranhamento.  

– Então, quando você introduz essas tecnologias, você impacta na escola, porque 
não dá mais para você dar aula de forma tradicional, porque você é uma pessoa 
que está num contexto diferenciado, ele quebra as suas possibilidades daquilo 
que você planejou, ele pode quebrar no meio do caminho, por exemplo, atrasar, 
dar algum problema ou então você encontra alguma coisa interessante e muda o 
conteúdo da sua aula. Ou então seu aluno pode estar fazendo essa pesquisa e vem 
com uma pergunta que vc não estava esperando. Então, tem uma série de 
circunstâncias que a tecnologia acaba colocando e que derrubam um pouco essa 
questão do professor entrar ali, dar a sua aula e ir embora e ficar uma coisa 
linear. Quando ele entra numa sala que trabalha com tecnologia, não precisa ser 
só computador, pode ser audiovisual, ele passa a ser um professor orientador, um 
professor que está junto com seus alunos participando de uma aula. Aí ele tem 
que mudar a postura dele frente essa questão da aprendizagem, frente à questão 
do como ensinar, e partir de outros pressupostos. E aí, quando chegar nesse 
ponto, a gente conseguiu o que eu chamo de o “pulo do gato”, que você se 
apropriou desses recursos todos e você já tem uma outra postura em sala de aula.  

  

 O “pulo do gato”, no entanto, será resultado de um processo de se repensar a 

pedagogia de ensino, a qual está inserida numa estrutura escolar rígida. Os meios de 

comunicação e as novas tecnologias, enquanto instrumentos de grande influência na 

sociedade e construtores e reconstrutores da realidade, não podem ser deixados de lado da 

pauta de urgências da escola. A incorporação destes meios vem acontecendo, mas da forma 

como os professores conseguem, priorizam e reconhecem este instrumento. O sentimento 

de estranhamento ainda persiste: querendo ou não, existe uma disputa entre o 
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conhecimento lecionado em sala de aula e o difundido nos meios de comunicação, entre o 

habitus da escola e o habitus da Internet. 

 Para procurar detectar como se dá esta relação, foram aplicados questionários com 

34 agentes da E.E. Prof. José Felício Miziara e E.E. Prof. João Portugal, entre professores, 

coordenadores e uma diretora155, em que se traçou um perfil de parte dos professores 

destas escolas. Neste questionário156, foram abordadas informações relativas ao professor e 

sua relação com os meios de comunicação, desde o significado destes para a educação no 

contexto atual até a apropriação destes em relação às novas tecnologias.  

 Estes 34 professores157 do ensino fundamental e médio possuem as seguintes 

características: 22 professores lecionam nas escolas em que dão aula pelo menos desde 

1998, sendo que dois professores lecionam há mais de 20 anos; 35% pertencem à faixa 

etária de 31 a 40 anos; 29% de 41 a 50; 21% acima de 50 anos e 6% de 20 a 30 anos158. Ou 

seja, 64% pertencem à faixa etária que vai de 31 a 50 anos. Dos entrevistados, 56% se 

dedicam somente ao ensino na rede estadual e os outros 44% dão aula em outras escolas 

(rede municipal, privada e aula particular). Os entrevistados são predominantemente do 

sexo feminino (82%), realidade presente na maioria das escolas: mais professoras que 

professores. 

                                                 
155 Como já descrito na metodologia, estes questionários foram preenchidos pelos agentes que se 
dispuseram a contribuir com a pesquisa. Foram deixados questionários com a diretora da E.E. Prof. João 
Portugal e no escaninho de cada professor da E.E. Prof. José Felício Miziara, mas nem todos os professores 
tinham tempo ou interesse em preenchê-lo. Foram 22 professores da E.E. Prof. José Felício Miziara e 12 da 
E.E. Prof. João Portugal. 
156 Os questionários aplicados aos professores encontram-se no Anexo A. 
157 Mesmo estando em cargos de coordenação ou direção, todos es tes agentes são professores da rede. 
Portanto, serão todos denominados de professores ao longo deste capítulo. 
158 9% dos professores não responderam a idade. 
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  Gráfico 25 - Consideram importante a utilização dos MC159 na escola?  
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 Gráfico 26 - De que maneira considera importante a utilização dos MC? 

 
 

                                                 
159 MC (Meios de Comunicação). 
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Gráfico 27 - Utiliza algum MC como instrumento pedagógico? 

  

  

 97% dos professores consideram importante a utilização dos meios de comunicação 

na escola. Nas entrevistas, apontam que a atual geração de alunos exige outra abordagem 

em sala de aula, por meio da introdução de novos instrumentos pedagógicos. Sobre a forma 

de utilização dos meios, a maioria apontou a utilização dos conteúdos dos meios de 

comunicação como importante, seguida de produção de meios de comunicação e, por 

último, a reflexão crítica sobre estes meios. Predomina uma visão instrumental da 

utilização dos meios de comunicação na escola: utilizá- los enquanto ferramenta 

pedagógica, apoio didático-pedagógico e não a produção criativa em comunicação 

enquanto processo educativo, de reflexão sobre os meios e suas diferentes linguagens. 

Destes que cons ideram importante, 30 utilizam meios de comunicação em sala de aula, 

desenvolvendo atividades, em sua maioria, com apoio do jornal, TV, vídeo e Internet. 

– Eu acho que tem muito professor que tem tabu, não podemos ter medo de 
arriscar. Acho que tem muito professor que tem medo de usar novas ferramentas, 
sim. Eu acho que os professores têm sofrido muito em sala de aula, porque hoje a 
meninada está triste. Se você não trouxer novos procedimentos, novas 
interatividades, que seja um bingo em sala de aula de palavras, um bombom que 
ele ganha, uma atividade mais simples, uma publicação deles, um filme, uma 
música. Eu acho que hoje o professor não pode mais ficar com o livro e com a 
lousa e o livro didático, ficar em cima do livro didático, aquela coisa maçante, 
não pode. Gera indisciplina, eles sofrem (os professores) no sentido de os alunos 
não se interessarem, a gente percebe que há uma falta de interesse na disciplina, 
o que gera o maior problema, principalmente de indisciplina porque a aula se 
torna cansativa, não tem nada novo, todo dia a presença do professor e giz, lousa 
(Profa. Gisleidy Violin, E.E. Prof. João Portugal).  
 
– Hoje, eu acho que os meios de comunicação influenciam muito mais na escola 
do que na época que eu estudava, que a gente tinha basicamente livro didático. 
Hoje não, hoje o aluno, para você conversar com ele, para você passar alguma 
coisa para ele, muitas vezes ele já soube antes de você, antes de conhecer. Ainda 
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esta semana a gente até brincou dentro da sala de aula que o jornal que a gente 
recebe em casa já é notícia passada, né, já é coisa passada. Porque muitas vezes a 
gente já viu até na Internet, já viu na TV ou ouviu no rádio (Profa. Maria José 
Rogge, E.E. Prof. José Felício Miziara). 
 
 

 Entre as utilizações de meios de comunicação em sala de aula, predominam: “jornal 

para leitura e contextualização de conceito, programas de TV para análise e Internet para 

preparar material e aulas”; “utilização de vídeo como apoio do conteúdo trabalhado (como 

reforço e subsídio para melhor entendimento dos conteúdos trabalhados)” e aulas do 

Telecurso - TV Escola, “jornal para leitura, recorte de textos, “assuntos atuais ” e “para que 

o aluno crie o senso crítico (imprensa séria e imprensa marrom)”, utilização como “apoio 

nos HTPCs e nos projetos pedagógicos”. Existem poucos projetos de produção de meios de 

comunicação junto aos alunos e de reflexão sobre o conteúdo e formato destes. Dentre as 

citações deste gênero, destaca-se o projeto “A música está no ar”, no qual a professora 

discutia as mensagens e conceitos presentes em canções brasileiras. 
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 Gráfico 28 - Freqüência de utilização do computador pelo professor  

 
 

 Dentre os professores entrevistados, 18 utilizam o computador todos os dias e 26 

utilizam pelo menos duas vezes por semana, mostrando uma constância de utilização deste 

meio. 
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Gráfico 29 - Local de utilização do computador  

  

 A maioria dos professores acessa o computador em casa, seguido da escola, sendo 

que 14 destes possuem o costume de utilizar o computador tanto em casa quanto na escola 

e 12 só utilizam em casa. Na E.E. Prof. José Felício Miziara existia um computador com 

acesso à Internet e uma impressora que ficava na sala dos PCPs, o qual era utilizado, 

ocasionalmente pelos professores para fins pedagógicos. É interessante observar que, ao 

contrário dos alunos, a lan house não é um espaço muito utilizado pelos professores, local 

predominantemente freqüentado por jovens. 
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Gráfico 30 – Motivos de utilização do computador  

  
 O computador é utilizado por 30 professores para trabalhar, enquanto que apenas 5 

o utilizam para lazer: um dado que contrasta com a utilização do computador pelos alunos, 

os quais utilizam majoritariamente para lazer. Além da utilização para navegação na 

Internet (29), 12 professores colocaram outras atividades desenvolvidas com o auxílio do 

computador: cursos on line, pesquisa, estudo e consultas. 
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Gráfico 31 - Utiliza algum projeto educacional na Internet?  
 
 
 

 Quando questionados sobre a utilização de projetos educacionais na Internet, 21 

responderam que utilizam, ou seja 61,7%. Os que mais apareceram são os seguintes: 

Interaction Teachers (2 professores), Interaction Students (1 professor), Práticas de Leitura 

(PUC-São Paulo), Africanidades/ UnB (3 professores) e Prevenção de Drogas (UnB), 

Ensino Médio em Rede (4 professores), Leituras e práticas (3 professores). Alguns são 

cursos on line de projetos oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação em parceria 

com outras instituições. 

 Percebe-se que há uma oferta de cursos on line e interesse de parte dos professores 

em fazê- los. No entanto, a apropriação desta ferramenta na realidade escolar é uma barreira 

a ser superada. Apesar da aproximação dos professores em relação às novas tecnologias, 

esta ainda se restringe basicamente à utilização individual, para planejar, pesquisar, 

preparar conteúdos. O que já é um passo. O próximo passo é utilizar este instrumento junto 

aos alunos, enquanto estimulador da aprendizagem, pesquisa e produção de conhecimento.  

 
5.5.1 Memórias do Projeto: A Participação das Escolas no TôLigado 

 

Fez parte da análise qualitativa do “TôLigado” entrevistas com professores das 

escolas pesquisadas em campo, escolhidos por seu envolvimento no projeto ou por estarem 

na escola na época de implementação do mesmo. Vale recordar que estas duas escolas 

foram as que mais obtiveram publicações no site, em um período de três anos, sendo, 
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portanto, instituições que se destacaram na participação em relação às escolas do estado de 

São Paulo 160.  

 

 
Gráfico 32 - Publicações das escolas estudadas no Tô Ligado 

 

 Do total de 34 agentes de ambas as escolas, 23 disseram conhecer o TôLigado, 9 

foram capacitados e 9 o utilizaram enquanto instrumento pedagógico. Destes, a maioria o 

utilizou em 2002 (9), ano em que o site doTôLigadoobteve o maior número de publicações 

nas atividades de produção de conhecimento, e os outros ao longo dos anos de 2003 (4); 

2004 (2) e 2005 (2).  

 Mesmo com a disponibilização de outras linguagens, como imagem e som, todos os 

professores consideram que o Projeto TôLigado trabalha mais a habilidade escrita, seguida 

de pesquisa e criação artística. Apesar da tendência cada vez maior para a convergência 

das mídias, a narrativa escrita ainda é a linguagem predominante na Internet. 

 Para oferecer um panorama de como o projeto ocorreu no espaço da escola 

estadual, foram levantadas memórias do projeto nas duas escolas pesquisadas: uma colcha 

de lembranças de professores, coordenadores e diretores da E.E. Prof. João Portugal e E.E. 

Prof. José Felício Miziara. 

                                                 
160 Apenas para contextualizar, as escolas analisadas nesta pesquisa – a E.E. Prof. José Felício Miziara e a 

E.E. Prof. João Portugal - apresentaram os mais altos índices de publicação nas atividades de produção de 
conhecimento, dentre as 1.428 escolas, mas, ao mesmo tempo, tiveram interrupções abruptas. A E.E. Prof. 
José Felício Miziara obteve 119 publicações no total, sendo que em 2002 teve 16; em 2003, 22; em 2004, 
80; e em 2005, apenas uma, ou seja, uma transição de 80 publicações para apenas uma. Já, a E.E. Prof. 
João Portugal, teve um total de 116 publicações em quatro anos, sendo que foram 93 em 2002, 14 em 2003, 
nenhuma em 2004 e 9 em 2005, ou seja, uma interrupção de 2003 para 2004 e uma retomada no ano de 
2005. 
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5.5.1.1 A participação da E.E. Prof. João Portugal no TôLigado 

– Teve cartaz do projeto, a rádio clube veio fazer entrevista, nós fizemos bastante 
propaganda desta gincana para estimular mais os alunos, para resgatar histórias 
da cidade, saber a vida dos prefeitos, vereadores, pessoas que passaram pela 
escola, pessoas que eles julgavam mais ilustres, isso ficou a critério deles. E 
também os próprios alunos na época foram entrevistados pelo repórter da rádio 
clube, eles estavam se sentindo. Foi uma experiência muito boa e eu acho até que 
se surgisse novamente, dava um novo ânimo na escola (Diretora Lucia Morante, 
E.E. Prof. João Portugal). 

 

O “TôLigado” obteve um maior envolvimento de professores e alunos da E.E. Prof. 

João Portugal em 2002, com um total de 93 publicações, o que rendeu um prêmio na 

primeira Gincana do “TôLigado”. Após este ano, apresentou uma queda expressiva e 

gradativa de publicações, ao longo dos anos de 2003 (14) e 2004 (0) e, em 2005 (9), 

manifestou um pequeno aumento. Os professores ressaltaram que o projeto foi um 

motivador à utilização do computador e da Internet, além de incentivar a pesquisa virtual. 

O prêmio da gincana aumentou, ainda, a auto-estima dos alunos, estigmatizados pela 

população por serem de bairros de periferia, segundo a então e atual diretora, Lucia. 

– O projeto Tô Ligado veio a calhar na escola, porque a nossa clientela escolar é 
bastante periférica. E em final de 99 os alunos estavam com auto-estima muito 
baixa . Então, precisava de alguma coisa para dar ânimo aos alunos e à escola 
como um todo. E esta gincana foi um estímulo para nós, nós abraçamos e era 
uma vontade imensa quando a coordenadora disse que era competitiva. Embora 
que a gente não deve estimular a competição, mas era uma alternativa, para mim 
foi uma válvula de escape. Então, eu abracei a causa com a coordenadora. E 
estando a equipe gestora motivada, os professores e alunos passaram a ficar 
motivados. E chegamos no final com a vitória, que foi, para os alunos, 
gratificante. Eles passaram a ver a escola de uma outra maneira, eles se sentiram 
valorizados e se sentiram capazes, que foi o mais importante que eu achei. 

 

 A coordenadora da escola, Cláudia, foi capacitada na Diretoria de Ensino e 

multiplicou o projeto junto aos professores em reuniões do HTPC. Os professores 

interessados buscaram aliar o programa das disciplinas às atividades oferecidas pelo 

“TôLigado”.  

– Foi em 2002. Não foi uma convocação só para isso. Uma das ATPs mostrou o 
site e disse que era uma gincana que era para todas as escolas estaduais estarem 
acessando. O enfoque foi na gincana e não no projeto. Tanto é que não foi 
especificado o que era o site Tô Ligado. Foi uma orientação muito rápida na sala 
da DE. Foram conhecer mesmo o projeto na escola.(...) Primeiro foi feita uma 
reunião com os professores, orientados, que teria que ter a participação de todos 
os alunos e cada professor ficou responsável por uma determinada série. O 
professor levava, orientava, o aluno fazia pesquisa, ele colocava textos, imagens 
(Coordenadora Claudia Gasques, E.E. Prof. João Portugal). 
 
– A implementação foi de acordo com o interesse de cada um. A gente estava 
publicando coisas, publicava, fazia interação, até porque era uma novidade, a 
Internet estava chegando na escola, a sala de computação também, era uma 
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novidade para os alunos. E a gente é uma escola carente, para eles aquilo ali era 
uma ferramenta e tanto de trabalho (Profa. Gisleidy Violin, E.E. Prof. João 
Portugal). 
 
 

 Para a publicação dos textos no site, se utilizava a sala de informática em horários 

de intervalo ou durante alguma atividade da disciplina na sala de informática. Para auxiliar 

os alunos, havia, na época, um monitor voluntário que fazia parte do programa aluno 

monitor da Secretaria de Educação. Os alunos que possuíam computador participavam do 

projeto da própria casa para poder competir na gincana do TôLigado. 

Segundo professores, direção e coordenação pedagógica, o TôLigado, de maneira 

geral, se caracterizou enquanto um instrumento que possibilitou: a aquisição de noções de 

informática pelos alunos; o retorno da produção escolar aos alunos, estabelecendo um feed 

back entre emissores e receptores e vice-versa; o estímulo à produção de textos e a 

visibilidade de temas abordados em sala de aula em um meio de comunicação. Além disso, 

alguns professores ressaltaram o aumento da interação entre professores e alunos. 

Importa ressaltar alguns projetos implementados por professores que tiveram o 

TôLigado como motivador: a história de Tanabi - trabalho de elaboração de textos a partir 

de personagens da cidade, em que os alunos foram a campo, entrevistaram moradores 

antigos da região e publicaram na atividade “O Repórter é você”-; e “A poesia está no ar”, 

projeto da disciplina de português de estímulo à pesquisa e produção de poesias, que teve o 

TôLigado como divulgador. 

De acordo com a diretora, a Gincana do TôLigado se caracterizou enquanto um 

estímulo à participação no projeto, pelo fato de dar visibilidade à escola e pela 

possibilidade de conquista de um prêmio. A média de alunos participantes foi de 60 alunos, 

sendo que 11 foram para a premiação da Gincana, que ocorreu na cidade de São Paulo, e 

rendeu uma câmera fotográfica, até hoje a única da escola. 

Segundo a diretora, o projeto teve uma queda de participação a partir de 2003, por 

falta de incentivo dos professores, que passaram a priorizar outros projetos da Secretaria 

Estadual de Educação que exigiam a utilização da sala de informática. Atualmente, a sala 

está sendo utilizada três vezes por semana para dois projetos que mesclam educação e 

jogos eletrônicos: “Números em ação”, para a disciplina de matemática; e “Trilhas das 

letras”, para a disciplina de português. Além disso, outros fatores prejudicam utilização da 

sala de informática, como a falta atual de um monitor que oriente os alunos; a defasagem 
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dos computadores, que não são atualizados desde 2002; além da falta de espaço na sala 

para aumentar a quantidade de equipamentos.  

– No primeiro ano eu não senti dificuldade nenhuma, nos outros anos, houve 
uma caída nas nossas produções, eu acho que a sala nossa de informática que foi 
ficando obsoleta, os computadores ultrapassados e foram surgindo outros 
projetos que tomam muito espaço do computador. Então, a gente foi se 
envolvendo com outras atividades e o computador passou a não agüentar, eu 
acho, muita coisa. Porque hoje é super difícil abrir qualquer coisa na sala de 
informática, os computadores estão ultrapassados. Desde que nós recebemos este 
material aí nunca mais foi trocado (Profa. Gisleidy Violin, E.E. Prof. João 
Portugal).  
 

 Dos 12 agentes da escola que preencheram o questionário (professores, diretora e 

coordenadora), 6 utilizaram o TôLigado para fins pedagógicos, sendo que, destes, 1 teve 

uma alta participação, 3 uma participação média e 2 uma baixa participação. Estes que 

utilizaram o projeto se disseram estimulados a participar do projeto, pois “é um site 

interessante para todos (alunos, professores, equipe gestora)”, “deve-se usar ferramentas 

diversificadas em sala de aula”; “desperta e aprimora o desenvolvimento educacional do 

aluno”, “gosto de coisas novas e diferentes”, “adquirimos experiência”. Os restantes 

justificaram sua não participação pelos seguintes motivos: “depois do ano de 2002, nunca 

mais tivemos capacitação e nem convite”, “equipamentos muito defasados”, “não conheço 

o projeto”, “falta contato estimulando e capacitação”. Três destes professores começaram a 

lecionar na escola a partir de 2003, o que talvez explique “a falta de informação”.  

Dentre os agentes entrevistados, 6 afirmaram que a escola não têm condições de 

implementar um projeto como o TôLigado, pelos seguintes motivos: infra-estrutura (7), 

capacitação (4) e desmotivação (3). No entanto, apesar das dificuldades em se implementar 

projetos de comunicação e educação na escola pública, pelas limitações de capacitação e 

infra-estrutura, professores, direção e coordenação pedagógica concordam sobre a 

importância da inserção de novas ferramentas pedagógicas em sala de aula como forma de 

cativar a atenção do aluno.  

 

5.5.1.2 A participação da E. E. Prof. José Felício Miziara no TôLigado 

Apesar d destaque obtido pela E.E. Prof. José Felício Miziara, o maior aumento de 

participação no projeto TôLigado ao longo de três anos161, isso não impediu sua  queda de 

participação, a mais brusca no projeto, de 80 publicações em 2004, para apenas 1 em 2005.  

                                                 
161 Os dados de publicação ao longo dos anos foram os seguintes: 2002 – 16 publicações; 2003 – 22 
publicações; 2004 – 80 publicações. 
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 O auge do TôLigado, nesta escola, foi no ano de 2004, quando foram feitas oitenta 

publicações. No entanto, esta realidade já está distante da escola. Quase nenhum professor 

conhece o projeto e os que lembram o relacionam à antiga coordenadora da escola, Sandra, 

pessoa que assina a maioria das publicações no site. Os professores que tiveram alguma 

participação lembram do projeto como algo que estimulou o ensino-aprendizagem dos 

alunos, mas afirmam não conhecer uma orientação muito clara e planejada em relação a 

como participar. Existia uma centralização do projeto na figura da coordenadora Sandra, 

que atuava como mediadora e, quando ela saiu da escola, em 2005, o projeto simplesmente 

foi abandonado, por falta de uma transição ou por desinteresse dos professores.  

– Porque na verdade foi uma questão administrativa, né. Houve uma mudança na 
coordenação. Então, essa coordenadora que apresentou o projeto para nós ela 
mudou de U.E. e com a chegada do outro coordenador, ele não estava envolvido 
com o projeto, ele não tinha conhecimento. Algumas vezes eu até cheguei a falar 
para ele: “olha, entra no Tõ ligado, vê se tem alguma novidade para nós...”, às 
vezes entrava, às vezes não. Mas, é porque ele também não tinha conhecimento, 
né, e então ficou assim, interrompido. Esse processo foi interrompido. Aí, esse 
ano algumas coisas eu acho que ele chegou a colocar na rede, alguns projetos, 
né, mas pouca coisa (Profa. Andrea Ferreira, E.E. Prof. José Felício Miziara). 

 

 Além disso, a variedade de ofertas de diferentes projetos oferecidos pelo Governo 

do Estado faz com que se priorizem uns em detrimento de outros. Por exemplo, 

atualmente, a escola possui alguns projetos em andamento, como educação viá ria, 

educação fiscal, projeto folclore, obesidade na adolescência, projeto afro-brasileiro e rádio 

na escola, todos sob responsabilidade de algum professor ou coordenador pedagógico.  

Na época da implementação do projeto “TôLigado”, houve uma capacitação 

voltada aos coordenadores da escola, que aconteceu em 2002 e 2003. No entanto, não 

houve uma multiplicação desta capacitação junto aos professores.  

– O Tô Ligado chegou para a gente através da coordenação. Então, nós tínhamos 
a coordenadora Sandra, ela entrou em contato com o projeto, eu não sei se nas 
capacitações que ela fazia, né, não sei como ela teve contato com o projeto, e 
trouxe para nós. Então, a gente discutiu em HTPC e ela  falou: “olha, é um 
espaço que a gente tem de pesquisa, tanto para nós como professores, como se 
você quiser também trabalhar com o aluno. Nesse site aparecem trabalhos do 
estado todo, né, ela, ela falou: então, você tem a capacidade de ver o que está 
sendo trabalhado numa escola, lá em outra cidade, na capital, em diferentes 
realidades, e aí eu me interessei bastante, né. Vamos trabalhar então alguma 
coisa. E aí a gente começou a estar buscando (Profa. Andrea Ferreira, E.E. Prof. 
José Felício Miziara ). 
 
– Nós fizemos um curso de informática na DE e a nossa coordenadora nos 
orientou nesse sentido de estarmos todos então realizando os projetos e 
procurando colocar no site do Tô Ligado. (...) Nós estávamos cientes todos, não 
forma todos que participaram, mas procuramos quando realizado o projeto, 
depois passar para a coordenação e a gente estar também estar passando para ela 
e ela procurava juntar todos os professores e.... Como ela fazia o projeto? Eu não 
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lembro... Porque ela que digitava, ela que colocava, a gente só realmente 
realizava o projeto e passava para ela, as fotos quando necessário, a música, 
alguma coisa assim (Profa. Yolanda Rebelato, E.E. Prof. José Felício Miziara). 
 
 

 Dos agentes da escola que preencheram o questionário (professores, coordenador e 

ex-coordenadora), 3 disseram ter participado, sendo que duas disseram ter tido uma 

participação média e se sentem estimuladas a participar do projeto e a outra teve uma baixa 

participação e não sente estimulada a participar. O restante dos professores não participou, 

mas, dentre estes, cinco de sentem estimulados a participar. Os motivos levantados pelos 

que sentem motivados são os seguintes: “é um ótimo veículo da divulgação dos trabalhos e 

acesso a informações e projetos de outras UEs”, “propicia diversidade na aprendizagem”, 

“conheci o projeto em 2006 e achei interessante por tratar de comunicação”, “pelos 

resultados obtidos com a participação dos alunos”, “para evolução funcional”, “parece ser 

um bom projeto”. Os que não se sentem estimulados a participar apresentaram os seguintes 

motivos: “há pouco tempo para dedicação exclusiva”, “falta capacitação”, “porque não faz 

parte da realidade da escola”, “desconheço”, “é difícil viabilizar os projetos”, “falta de 

informação”, “não fiz nenhuma capacitação e tenho pouca informação”, “nunca soube 

sobre o que é ou se trata”, “sem informação”.  

 Um dos motivos para a falta de informação talvez seja o fato de cinco dos 

professores entrevistados serem professores recentes (destes, o mais antigo entrou em 

2003), o que indica uma rotatividade de professores na escola. Segundo Skutscka, a 

rotatividade de professores foi um dos fatores de descontinuidade do TôLigado em muitas 

escolas. 

– É engraçado, porque existe uma rotatividade muito grande, o professor às 
vezes está numa escola e é transferido para outra escola Ele muda de casa e pede 
transferência. Então, quer dizer, não há garantia de que este professor continue 
na escola e ao há outro porém: ele pode levar o projeto para a próxima escola 
que ele for ou não (Samantha Skutscka, então coordenadora do projeto 
TôLigado). 

 

Uma das limitações da escola para implementar um projeto de inclusão digital - o 

que pressupõe o acesso a computadores com Internet, de preferência - é a precária situação 

da Sala-Ambiente de Informática da escola. Esta ficava fechada, até o final da pesquisa de 

campo, em novembro de 2006, e só era aberta quando algum professor a solicitava para 

oferecer uma aula especial. Segundo os 34 agentes que preencheram o questionário, 18 

responderam que a escola possui as condições mínimas para implementar um projeto como 

o TôLigado, e 11 consideram as condições inadequadas, argumentando que há problema de 
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infra-estrutura (5), capacitação (9) e desmotivação (2). Os computadores não estavam 

conectados à Internet, até então, o que limitava seu uso e impossibilitava que os alunos 

acessassem páginas eletrônicas como a do projeto TôLigado. Na última pesquisa de campo, 

estava em processo a instalação de uma rede de Internet pelo Governo do Estado, a 

Intragov.  
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6. UMA REDE DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Quem “tá ligado” na escola estadual paulista? São diversos os agentes sociais que 

fazem parte do campo social da Educação do estado de São Paulo. Dentre estes, existem 

relações de poder que determinam as funções e os papéis de cada um destes agentes: 

alunos, professores, coordenadores, diretores, funcionários e comissionados da Secretaria 

Estadual de Educação. O TôLigado surge dentro desta rede de relações, conectando os nós 

de uma parceria envolvendo a Escola do Futuro/USP, quem concebeu o projeto; FDE/ 

Secretaria da Educação do Estado, quem implementou; e a escola estadual paulista, a 

instituição que o recebeu. Da conexão destes nós, surgiu o site que tinha como principal 

proposta o estímulo à pesquisa e à produção do conhecimento com apoio desta considerada 

nova ferramenta pedagógica: a Internet ou meio virtual.  

 A comunidade escolar, assim, se depara com outra comunidade, a virtual. No 

entanto, ainda longe de ser uma comunidade escolar como a do mundo concreto: o acesso a 

este outro mundo, desenraizado, intemporal, não- linear e rizomático depende de diversos 

fatores que um projeto como oTôLigadoirá esbarrar. Apresentado a professores e alunos 

como um site educativo, este teve diferentes desdobramentos ao longo dos cinco anos em 

que funcionou, explicitando as fragilidades da escola estadual paulista, mas também 

oferecendo novas possibilidades de ensino-aprendizagem a partir de uma relação de 

interatividade no virtual. 

As novas tecnologias de informação e comunicação se vêem representadas nesta 

pesquisa por meio do projeto “TôLigado”. A partir deste, foram levantados os diferentes 

pontos que unem comunicação, educação e novas tecnologias na escola pública, sua inter-

relação e possibilidades de realização dentro do contexto atual. Sem a pretensão de esgotar 

o assunto, mas de suscitar novas questões, serão feitas algumas reflexões sobre a 

efetivação de projetos educomunicativos de mediação tecnológica na escola estadual 

paulista. Aproveito, assim, para retomar as perguntas que fiz na introdução deste trabalho: 

como a escola pública estadual, a partir do TôLigado, se relacionou com a demanda da 

inclusão digital? Como o projeto TôLigado viabilizou a Educomunicação na escola 

pública? 

A inclusão digital, na escola pública, é um reflexo das dificuldades de inclusão 

social. Cada vez mais presente na contemporaneidade, a informatização é um pré-requisito 
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em quase todas as instâncias das relações urbanas: dos caixas eletrônicos nos bancos à 

obtenção de empregos, estar incluído digitalmente é sinônimo de inclusão em outras 

instâncias sociais. Dentro deste contexto, a escola – considerada uma das principais 

instituições educacionais em nossa sociedade – se coloca na obrigação de aprimorar sua 

pedagogia e conteúdos curriculares para se adaptar às novas realidades. No entanto, esta 

não é uma tarefa fácil. Há ainda o sentimento de que as instituições foram invadidas pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação sem que houvesse uma preparação 

pedagógica para sua incorporação no dia-a-dia escolar.  

 Em 1997, não se pensava no fato de incorporar ou não as novas tecnologias à 

educação. Elas já estavam ali, presentes, concretas, mas em salas muitas vezes 

subutilizadas. Estas tinham entre cinco e dez computadores, com acesso precário à 

Internet162. A partir daí, os professores começaram a demandar cursos e projetos que 

mostrassem como aliar este novo instrumento à educação, afinal existia uma exigência das 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação neste sentido. Assim surge o TôLigado, como um 

instrumento pedagógico de apoio ao professor, com a intenção de oferecer subsídios do 

meio virtual e ser um incentivo à utilização do ciberespaço. 

 A inclusão digital na escola pública implica também numa intenção pedagógica. O 

projeto TôLigado chega nas escolas estaduais no final de 2001. Já eram 2.931 escolas com 

Sala-Ambiente de Informática e ainda muitos professores sem preparo para incorporar este 

novo instrumento, sentiam receio de serem trocados “pela máquina”, medo de saber de 

informática menos que o aluno. Sim, um novo desafio para o professor, menor para o 

aluno. No entanto, um movimento irreversível. Já é regra no atual desenvolvimento do 

sistema capitalista que ficar de fora deste processo é estar em desvantagem. Os Governos, 

então, trataram de correr atrás do tempo perdido, informatizaram as escolas para que seus 

alunos se apropriassem da tecnologia para poderem concorrer no mercado de trabalho, 

onde se requer “conhecimentos nas áreas de informática”. No início se pensou em 

equipamentos e em cursos de capacitação básica em informática. Depois, com a demanda 

de se incorporar este aparato enquanto instrumento pedagógico, passou-se a pensar neste 

caso. Entra em cena o TôLigado.  

O projeto TôLigado se constitui enquanto um site que foi concebido para ser um 

instrumento de intervenção no dia-a-dia da escola: sua proposta inicial era que todos os 

agentes sociais da escola possuíssem acesso ao site, publicando textos e construindo um 

                                                 
162 Em 2002, 70% das SAIs só tinham acesso discado à Internet. 
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ambiente virtual de aprendizagem da rede estadual de ensino. Seu principal objetivo era o 

de ser um impulsionador da produção de conhecimento na escola púb lica e um motivador 

da pesquisa por meio da Internet. A concepção passou por modificações durante o processo 

de implementação, como previsível em parcerias entre diferentes instituições e na própria 

prática que se confronta com uma teoria ideal.  

Foram cinco anos de funcionamento do projeto: 1.428 escolas participantes, 

milhões de acessos por ano, centenas de publicações e postagens. Sem dúvida, este site se 

apresentou como um diferencial dentro da instituição escolar: os alunos podiam publicar 

textos, imagens, fazer o papel de comunicador, entrevistar professores, colocar sua foto 

para “todo mundo ver”, participar do chat, mostrar o trabalho que tinha feito em sala de 

aula para outras pessoas lerem. Os professores puderam compartilhar atividades 

desenvolvidas em sala de aula, divulgar eventos da escola, escrever sobre a situação do 

ensino público, refletir sobre a informática na escola. Uma comunidade virtual na rede 

estadual de ensino estava se desenvolvendo, utilizando o meio virtual para potencializar 

ações pedagógicas. 

As atividades temáticas do TôLigado, “menina dos olhos” do projeto, tinham a 

principal intenção de servir como apoio ao professor: este desenvolvia projetos em sala de 

aula e utilizava o projeto como parceiro de pesquisa na Internet e publicações no site. Dar 

visibilidade para o seu trabalho escolar, com certeza, se tornava um incentivo, segundo 

alguns professores. Era uma forma de dar um retorno ao aluno, ao professor e à 

comunidade escolar: o compartilhamento do conhecimento produzido. 

No entanto, é de se esperar, que o processo, dentro das limitações da realidade, 

apresentasse as dificuldades que o projeto não conseguiu prever. O número de acessos 

muito superior ao de publicações, a concentração do projeto em alguns poucos agentes 

sociais da escola, o desconhecimento de agentes da escola sobre o projeto, a dificuldade 

em se trabalhar na Sala-Ambiente de Informática e o sentimento dos professores de que 

ainda não existe um instrumental pedagógico suficiente que pense a incorporação das 

novas tecnologias na escola são dificuldades que foram sendo apresentadas no processo de 

implementação do TôLigado.  

Existem diferentes motivos que acarretaram a ocorrência destes obstáculos, alguns 

pontuais, outros de ordem mais profunda, permeados de uma origem histórica já tão 

arraigada, que se torna difícil questionar de dentro para fora: já se naturalizou. É 

necessário, então, fazer uma avaliação de fora para dentro, com o intuito de trazer questões 
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sobre a própria estrutura da escola e como esta propicia ou não a implementação de 

projetos que, de alguma forma, rompem com a tradição escolar.   

Para analisar estas questões, levantei alguns fatores que interferiram na prática do 

projeto e que reforçam a importância de se vincular os conceitos de forma e conteúdo para 

esta avaliação163: a forma de implementação de um projeto é fator de grande influência no 

conteúdo a que se propõe. Dividi estes fatores em macro estruturais – organizacionais e 

materiais - e em micro estruturais - a instituição pública escolar e seus agentes sociais -. 

A concepção de que macroestrutura e microestrutura são interligadas socialmente 

será meu ponto de partida. Dentro desta concepção, não é possível dissociar uma da outra 

para se fazer uma análise da situação da escola pública, no caso específico desta pesquisa. 

Como enfatiza Bourdieu, em A reprodução: elementos para uma teoria do sistema do 

ensino, obra que se transformou em grande referência da sociologia da educação:  

Nunca se terminaria de enumerar os erros impecáveis e as omissões 
irrepreensíveis aos quais se condena a sociologia da educação quando estudo 
separadamente a população escolar e a organização da instituição ou seu sistema 
de valores como se tratasse de realidades substanciais cujas características 
preexistisssem à relação entre as duas, condenando-se por essas automizações 
inconscientes a recorrer em última instância à explicação pelas tendências 
simples como as ‘aspirações’ culturais dos alunos, o ‘consevantismo’ dos 
professores ou as ‘motivações’ dos pais. Só a construção do sistema das relações 
entre o sistema de ensino e as estrutura das relações entre as classes sociais 
permite que se escape realmente a essas abstrações reificantes e se produza 
conceitos relacionais que, como os de oportunidade escolar, de disposição 
relativa à Escola, de distância à cultura escolar ou de grau de seleção, se 
integram na unidade de uma teoria explicativa das propriedades ligadas à 
dependência de classe (como o ethos ou o capital cultural) e das propriedades 
pertinentes da organização escolar, tais como, por exemplo, a hierarquia dos 
valores que implica na hierarquia dos estabelecimentos, das seções, das 
disciplinas, dos graus ou das práticas (BOURDIEU, 1975, p. 114). 

 

Os fatores organizacionais e materiais  foram incluídos na macroestrutura, a qual 

compreende o Estado e o Governo, e que influenciam, diretamente, nas relações 

estabelecidas na microestrutura, entre elas a instituição escolar. Os projetos implementados 

por políticas públicas nesta esfera são resultantes desta relação. O TôLigado será analisado 

dentro deste contexto de interligações. 

                                                 
163 Vale à pena relembrar famosa frase do poeta russo Maiakovski na qual diz que “não há conteúdo 
revolucionário sem forma revolucionária.” 
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6.1 Fatores Organizacionais 

 

A estrutura de capacitação do projeto TôLigado dentro dos moldes definidos pela 

administração estatal, sem intervenção dos agentes sociais que estavam diretamente 

vinculados a esta política pública, os professores, e na capacitação de ATPs e PCPs e não 

professores diretamente, pode ter ocasionado em uma centralização do projeto em alguns 

poucos agentes sociais – os da coordenação -, tornando frágil o envolvimento no projeto, 

como ocorreu na E.E. Prof. José Felício Miziara, em que a coordenadora sai da escola e o 

projeto simplesmente é abandonado. A política de multiplicação de capacitação por meio 

de ATPs e PCPs nem sempre é efetiva, portanto, faz-se necessário repensar os moldes 

destes cursos e disseminação do conhecimento apreendido nestes espaços. 

A concepção do projeto TôLigado, elaborada pela Escola do Futuro/USP, passou 

por alterações na hora de sua implementação por meio da Secretaria Estadual de Educação: 

as publicações nas atividades de produção do conhecimento só poderiam ocorrer mediante 

uma senha – o número de registro de cada escola (CIE) – a qual ficava sob o domínio de 

alguns representantes da instituição, os responsáveis pelas publicações. Este fator pode ter 

dificultado, a priori, as participações espontâneas e mais periódicas dos alunos, 

ocasionando uma discrepância entre o número de acessos e de publicações. Esta diferença 

foi analisada no capítulo 4 e vinculada com a relação que a população em geral estabelece 

com os meios de comunicação, as quais emitem mensagens aos receptores que não 

costumam participar de sua produção, e também a dificuldade de acesso aos computadores 

e Internet nas escolas. Estes fatores se inserem no habitus da escola pública, este que é 

caracterizado pela centralização do conhecimento no professor e no ensino linear e 

hierárquico, o qual se choca frontalmente com a forma como funciona o ambiente virtual: 

rizomático, não linear, sem controle do que se acessa.  

As diferenças de tempo e espaço das novas tecnologias da informação e 

comunicação e da escola pública são muito diferentes: enquanto que a primeira muda em 

uma velocidade muita alta, a segunda possui uma estrutura enraizada que demora a ser 

modificada. O dinamismo do espaço virtua l pode acarretar em perda de controle das 

informações que são disponibilizadas na rede, ao contrário do conhecimento que é 

transmitido na escola. Assim, a entrega de um meio de comunicação nas mãos de alunos é 

vista com receio pela instituição, a qual se vê na responsabilidade de supervisionar as 

publicações. Esta estrutura nada mais é do que reflexo das relações de poder estabelecidas 
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no espaço escolar. No entanto, uma maior autonomia em relação às publicações poderia 

servir de incentivo à participação dos diversos agentes da escola, oferecendo mais 

liberdade de participação no site e fortalecendo a comunidade virtual da rede estadual de 

educação.  

O TôLigado propõe uma interação entre professores e alunos, com o objetivo de 

disponibilizar os conteúdos produzidos por ambos na rede. Assim, o professor cumpre um 

papel fundamental de mediador e estimulador da produção de conhecimento em sala de 

aula. Como fruto do trabalho desenvolvido, o site serve como meio de visibilizar estes 

trabalhos e de estabelecer pontes entre os agentes das diferentes escolas. A publicação nas 

atividades de produção do conhecimento ocorreu atrelada às motivações dos professores 

em participar do projeto. Entretanto, a rotatividade de professores e até coordenadores nas 

escolas foi detectado como um fator que afetou o envolvimento no projeto: o professor saía 

da escola e os alunos, conseqüentemente, deixavam de participar. A apropriação do projeto 

não só por professores, mas também por alunos, torna-se fator fundamental para a 

ampliação desta comunidade virtual e, para isso, talvez seja necessário pensar maneiras em 

que o aluno tenha mais liberdade de participação nas atividades de produção do 

conhecimento.  

 

6.2 Fatores Materiais 

 

A falta de motivação dos professores em participar de projetos do Poder Público foi 

colocada como um dos fatores de não participação no TôLigado. Os baixos salários, a 

sobrecarga de trabalho (muitos lecionam em duas ou até três escolas), o cansaço e a 

superlotação nas salas de aula foram apontadas como os principais desmotivadores. Apesar 

de estes projetos proporcionarem bônus aos professores – um estímulo à participação – as 

condições precárias de infra-estrutura da escola e a superlotação das salas de aula acabam 

por desestimular os professores a participar destes projetos. Estes são fatores materiais, 

vinculados às condições oferecidas pelo Governo aos agentes sociais da educação do 

estado de São Paulo, os quais são elementos fundamentais para a concretização de 

projetos.  

Ao longo dos anos de 2002 e 2005, o projeto vai obtendo uma diminuição gradual 

de participação nas publicações de produção do conhecimento, principal atividade do site, 

paralela à queda gradativa de investimento do Governo neste projeto: a terceira Gincana do 
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TôLigado, planejada para 2004, já não ocorre, e os materiais de divulgação nas escolas não 

são mais produzidos e distribuídos, até sua paralisação por motivos contratuais em agosto 

de 2006. 

A participação dentro de determinado campo social, assim, depende diretamente 

dos capitais acessíveis aos agentes que querem participar deste campo. Pode-se dizer que a 

ausência de capital econômico, resgatando mais uma vez Bourdieu, foi um dos fatores 

determinantes na participação, atrelado aos outros capitais social, cultural e simbólico.  

  

6.3 Fatores da Microestrutura  

 

 Somam-se aos fatores da macroestrutura, os da microestrutura da escola pública. O 

habitus da escola e os valores pedagógicos consolidados durante muito tempo estão 

relacionados com a posse dos capitais social, cultural e simbólico destes agentes: os 

ambientes sociais dos quais freqüentam, as aquisições de diferentes linhas de pensamento 

na área da educação e a imagem que foi se construindo do professor na história do ensino 

são elementos fundamentais para entender o funcionamento da escola.  

 O conhecimento centralizado na figura do professor, a transmissão enciclopedista 

do saber estático, a transferência da “cultura do copiar e colar”164 para o meio virtual e a 

falta de conhecimento de muitos professores sobre como incorporar as novas tecnologias 

ao ensino são fatores que dificultam a implementação de um projeto como o TôLigado. É 

importante refletir, dentro deste contexto, sobre as motivações e receios dos professores em 

relação às novas tecnologias, pois ainda existe resistência por parte dos professores em 

incorporar este instrumento ao dia-a-dia escolar.  

 

6. 4 TôLigado e Inclusão Digital 

 

O projeto TôLigado: o jornal interativo da sua escola entra neste contexto. 

Implementado em 2001 e paralisado por questões contratuais desde 2006, obteve uma 

participação de 1.428 escolas, com um total de 8.135 trabalhos publicados nas atividades 

de produção do conhecimento entre os anos de 2002 e 2005, propiciando uma 

interatividade entre alunos, professores e gestores de diferentes escolas. No entanto, foram 

encontradas dificuldades de ordem estrutural e organizacional, como falta de computadores 

                                                 
164 DIAS, 2006. 
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conectados à Internet, número insuficiente de capacitações, centralização do projeto em 

poucos agentes sociais da escola, dificuldade em incorporar as novas tecnologias ao 

ensino. Assim, a proposta inovadora do projeto esbarrou em questões ainda não resolvidas 

da escola pública, as quais necessitam de uma maior atenção por parte das políticas 

públicas. A estrutura burocrática da instituição e a verba insuficiente repassada às 

instituições – o que acarreta em baixos salários, desmotivação, estrutura inadequada e 

número insuficiente de capacitações -, e a gestão das políticas públicas se tornam fatores 

que dificultam a implementação de projetos de introdução dos meios de comunicação na 

escola. 

 Existe um discurso, das políticas públicas, de que as tecnologias irão resolver os 

problemas da educação165. Como quando uma fada chega com uma varinha de condão e 

realiza os desejos de alguém. O desejo neste caso é que o sistema público educacional 

melhore. Mas, a introdução das novas tecnologias sem uma reestruturação do modelo em 

que se encontra o sistema educacional de ensino só resultará em frustração por parte do 

professorado. As novas tecnologias, sem dúvida, são um importante apoio didático-

pedagógico, possuem ferramentas que auxiliam o trabalho do professor. No entanto, um 

espaço colaborativo de ensino-aprendizagem, participativo e interativo, no qual há 

estímulo à pesquisa e à produção do conhecimento, depende de outros fatores que não só 

da implementação de projetos.  

 A oficialização do mundo da mídia pela escola ainda ocorre nos bastidores. 

Incorporados pelos alunos e professores, o conteúdo dos meios faz parte da rotina diária 

destes agentes sociais, que assistem uma média de quatro horas de televisão por dia, ouvem 

rádio, lêem jornal, acessam a Internet. No entanto, a relação entre meios de comunicação e 

escola pública ainda é incipiente. O educador tem que ter formação suficiente para cotejar 

os alunos na relação com a mídia, sendo que, para isso, a melhoria da infra-estrutura das 

escolas e a formação dos docentes são fatores fundamentais. Além disso, o programa 

pedagógico tem que prever as possibilidades para a interação acontecer, fundamental para 

                                                 
165 Para complementar este pensamento, cabe citar um trecho do livro Dos meios às mediações, de Jesús 
Martin Barbero, no qual ele faz a seguinte reflexão: “viemos de um estudo de comunicação que por muito 
tempo pagou seu direito de inclusão no âmbito das legitimidades teóricas com a subordinação a certas 
disciplinas, como a psicologia e a cibernética, e que agora se apressa em livrar-se dessa condição pagando 
um custo muito mais alto: o esvaziamento de sua especificidade histórica, em troca de uma concepção 
radicalmente instrumental, como a que as transformações sociais e culturais sejam efeito da mera 
implantação de inovações tecnológicas” (2006, p. 288).  
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que estes projetos, os quais buscam outra relação professor-aluno, de compartilhamento de 

saberes, sejam efetivos.  

 A introdução das novas tecnologias propõe uma inversão de papéis na instituição 

escolar: o aluno, historicamente o que não sabe nada, possui muito mais familiaridade com 

a informática do que o professor, motivo que gera insegurança no educador. Além disso, é 

de se esperar que os alunos, conectados à Internet, saiam do roteiro planejado pelo 

professor, o que de alguma forma traz uma insegurança à proposta de utilizar este 

ambiente. Sem a preparação suficiente de como incorporar estes meios à dinâmica da 

escola, um potencial instrumento pedagógico pode virar um bicho de sete cabeças: o 

universo sedutor dos meios de comunicação compartilhado pelos alunos pode se 

transformar no medo e na insegurança dos professores. 

 A inclusão digital, assim, não é a simples incorporação dos equipamentos pela 

escola. Também não é a simples apropriação técnica destes equipamentos pelos alunos e 

professores. Os projetos de inclusão digital na escola devem ir além da capacitação técnica 

e estimular que os alunos sejam autores do conhecimento, retomando DWYER, 

estimulando o desenvolvimento do pensamento crítico e da reflexão166. Caso contrário, 

este instrumento só servirá para que esta geração jovem aperte ainda mais botões. A 

Internet suporta todos os componentes do modelo comunicativo: interativa, participativa, 

horizontal, multimodal. Mas, de que adiantam se não existir um projeto comunicativo e 

educativo por trás desses meios? 

  A Internet tem o potencial de desenvolver capacidades interativas e lingüísticas, 

“projetar os meios e as linguagens que você vai utilizar para permitir que as pessoas 

construam conceitos e significados” (RAMAL, 2002, p. 224). A multiplicidade de opções 

que a Internet disponibiliza em termos de linguagens é um fator que aumenta as 

oportunidades de interação. O TôLigado possibilitou que alunos e professores da escola 

estadual paulista criassem uma rede de interações, compartilhando textos, notícias, 

imagens, e se tornando um meio de expressão destes agentes. Além disso, foi um grande 

                                                 
166 Como enfatiza LEMOS (2004, p. 106), “a democratização dos computadores vai trazer à tona a 
discussão sobre os desafios da informatização das sociedades contemporâneas já que estes não só devem 
servir como máquinas de calcular e de ordenar, mas também como ferramentas de criação, prazer e 
comunicação; como ferramentas de convívio. A microinformática, base da cibercultura, é fruto de uma 
apropriação social. Como sabemos, a sociedade não é passiva à inovação tecnológica, sendo o nascimento 
da microinformática um caso exemplar, mostrando a apropriação social das tecnologias para além de sua 
funcionalidade econômica ou eficiência técnica. Esta prática estabelece-se como um duplo movimento de 
dominação e apropriação simbólica.” 
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estímulo à produção de trabalhos em sala de aula em algumas escolas, pelo fato de 

propiciar a visibilidade de produções de alunos e professores na rede.  

 O projeto teve como princ ipal ferramenta as atividades de produção de 

conhecimento, as quais possibilitaram que os professores as utilizassem de maneira 

transversal nas disciplinas em que lecionavam. A partir da análise das publicações, 

detectou-se que a maioria das atividades que exigiam maior elaboração textual ou de 

interpretação de textos teve suas publicações copiadas e coladas da Internet, um dado que 

reflete, de alguma forma, a dificuldade dos alunos e professores em produzir 

conhecimento, fato que merece um estudo mais aprofundado. No entanto, apesar das 

dificuldades, percebe-se este espaço como um grande estimulador de atividades entre 

alunos e professores, os quais utilizaram o TôLigado para mostrar recortes do dia-a-dia da 

escola pública e dos trabalhos produzidos em sala de aula. 

 A interatividade no projeto TôLigado ocorreu por meio da multiplicidade de vozes 

de alunos, professores, coordenadores e diretores, numa mescla de textos e imagens. Foram 

estabelecidas relações de interação com a interface gráfica, quando apenas se acessava; 

entre alunos e professores, por meio do chat, fórum e publicações nas atividades de 

produção do conhecimento que efetivaram uma troca de conhecimento entre agentes, 

resultando nas três formas de interatividade: unidirecional, bidirecional e multidirecional.  

 O projeto transitou, assim, entre os modelos endógenos e exógenos classificados 

por Kaplun. Ao mesmo tempo em que foi utilizado para publicar atividades com o 

estímulo maior de vencer a gincana do TôLigado, com uma preocupação, por vezes, mais 

quantitativa do que qualitativa, com uma ênfase superior no produto final, uma 

característica do modelo exógeno; também foi um espaço estimulador do processo 

educativo, característica do modelo endógeno, o qual leva em consideração o pensamento 

crítico e a reflexão, como o projeto de poesias desenvolvido pela professora Andrea, da 

E.E. Prof. José Felício Miziara, ou de interpretação de canções brasileiras e de busca de 

personagens históricos da cidade, na E.E. Prof. João Portugal.  

 Ao mesmo tempo, o projeto rompeu com o modelo exógeno dos grandes meios de 

comunicação, nos quais prevalece uma relação comunicativa unidirecional. Os agentes da 

escola participaram, tiveram “voz”, produzindo e recebendo mensagens, publicando textos 

e imagens, estabelecendo trocas de atividades escolares e propiciando um reconhecimento 

entre os agentes da escola estadual paulista. O projeto, assim, possibilitou a ocorrência de 

processos educomunicativos, caracterizados pela relação multidirecional entre agentes do 
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processo, pela criação de um “ecossistema comunicativo” e formando professores e alunos 

para a incorporação deste meio para fins pedagógicos.  

 Retomando a idéia de rizoma, de Deleuze e Guattari, o TôLigado se constituiu 

enquanto um impulsionador da criação de uma rede de conexões entre agentes da escola 

estadual paulista, heterogêneo e múltiplo, se concretizando, apesar das limitações 

apresentadas, na maior rede virtual da rede pública estadual de ensino. Diferentes nós deste 

rizoma se conectaram, outros ainda estão por se ligar, num caminho ainda longo a se 

traçar, é necessário pensar, em pesquisas futuras, como ocorrem as relações de poder em 

projetos como o TôLigado e em comunidades virtuais de aprendizagem, refletir ainda, 

como um site educativo da rede escolar pode ser um subsídio para a reflexão sobre os 

outros meios de comunicação167, e ainda, pesquisar como se dá o próprio processo de 

produção de conhecimento em ambientes virtuais educativos entre professores e alunos. 

Sem dúvida, o ciberespaço abre novas possibilidades e configurações para as pessoas 

aprenderem. Cabe aprofundar, ainda mais, outras possibilidades educativas dos ambientes 

virtuais de aprendizagem e seus impactos no campo da instituição escola.   

                                                 
167 Uma das áreas da Educomunicação - a “educação para a comunicação”, centrada em uma recepção e 
reflexão crítica dos meios. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Questionário aplicado junto aos professores das escolas pesquisadas 
 
 
 
Nome:__________________________________________ 
Sexo: (  ) Feminino     (  ) Masculino 
Idade:________ 
Desde quando é docente? _________________ 
Tempo integral no Estado? ( ) sim ( ) não  Especifique_________________________ 
Desde quando é professor(a) na escola? _________________ 
Séries em que leciona: ___________________________________________________ 
 
1 – Utiliza algum meio de comunicação (jornal, rádio, TV, Internet) como instrumento pedagógico às 
aulas? 
(  ) sim        (  ) não 
 
2 – Quais e como? ( se precisar, utilizar o verso) 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
3 – Considera importante a utilização de meios de comunicação na escola?  
(  ) sim                    (  )não 
 
4 – Se sim, de que maneira? 
(  ) utilização prática de meios de comunicação (produção de site, vídeo, rádio etc.)  
(  ) reflexão crítica sobre os meios de comunicação 
(  ) utilização de conteúdos dos meios de comunicação em sala de aula  
(  ) outro. Especifique_____________________________________________________ 
 
5 – Com que freqüência utiliza o computador? 
(  ) todo dia 
(  ) 2 vezes por semana 
(  ) 1 vez por semana  
(  ) 1 vez a cada 15 dias 
(  ) 1 vez por mês 
(  ) outro. Qual freqüência?________________ 
 
6 – Em que lugar(es) utiliza o computador? 
(  )em casa   ( )na escola  (  )lan house  (  )outro  Especifique____________________ 
 
7 – Para que utiliza o computador? 
(  ) trabalhar (preparar aulas, escrever textos etc.) 
(  ) lazer (jogos etc.) 
(  ) Internet 
(  ) outro. Especifique______________________ 
 
8 – Se utiliza a Internet, que tipo de sites mais acessa? 
( ) Notícias 
( ) Bate-papo 
( ) Jogos e Entretenimento 
(  Educativos ou Acadêmicos 
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( ) Webmail 
( ) Compras 
9 – Utiliza algum projeto educacional na Internet? 
(  ) sim           (  ) não 
 
10 – Se sim, qual?_____________________________________________________ 
 
11 – Conhece o Projeto Tô Ligado: o jornal interativo da sua escola?  
(  ) Sim             (  ) Não 
 
12 – Foi capacitado para utilizar o projeto? 
(  ) Sim            (  ) Não 
 
13 – Se sim, como foi a capacitação? (local, quantidade e qualidade das aulas) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
14 – Os alunos foram ensinados a utilizar o projeto?  
(  ) Sim     (  ) Não 
 
15 – O Tô Ligado é ou já foi utilizado por você como apoio pedagógico às aulas? 
(  ) Sim         (  ) Não 
 
Se sim, responda às perguntas 13 e 14: 
16 - Em que período utilizou o projeto? 
(  ) 2002      (  ) 2003    (  ) 2004   (  ) 2005      (  ) 2006 
 
17 – De que maneira o projeto é ou era utilizado como apoio pedagógico às aulas? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
18 - Quais das atividades abaixo são estimuladas pelo Tô Ligado?  
(  ) escrita  
(  ) fala  
(  ) pesquisa 
(  ) raciocínio científico 
(  ) criação artística 
(  ) comunicação e relacionamento interpessoal 
(  ) expressão corporal 
(  ) Outra. Especifique:____________________________________________________ 
 
19 – Como caracteriza sua participação no projeto Tô Ligado?  
(  ) Muito alta   (  ) Alta      (  )Média     (  )Baixa    (  )Muito baixa  
 
20 - Se sente estimulado a participar do projeto?  
(  ) Sim     (  ) Não 
Por quê?_____________________________________________________________  
 
21 – De que forma participou ou participa do Projeto? 
(  ) Publicando textos 
(  ) Publicando imagens 
(  ) Pesquisando 
(  ) Navegando no site 
(  ) Participando de salas de bate-papo 
(  ) Outro. Especifique:____________________________________________________ 
 
22 – Participou ou participa de alguma das atividades do Tô Ligado listadas abaixo?          (  ) Sim             
(  ) Não 
Se sim, quais: 
(  ) Comunidade Viva 



 

 

247

(  ) Como funciona 
(  ) Central de patentes 
(  ) Bio Trilhas 
(  ) O Repórter é Você 
(  ) Quadrinhos Interativos 
(  ) Web Zine 
 
23 – E os alunos, como participaram ou participam do projeto?  
(  ) Publicando textos 
(  ) Publicando imagens 
(  ) Navegando no site 
(  ) Pesquisando 
(  ) Participando de salas de bate-papo 
(  ) Outro. Especifique:____________________________________________________ 
 
24 – A escola possui as condições mínimas para colocar o projeto em prática?  
(  ) Sim                 (  ) Não 
 
25 – Quais são as principais dificuldades enfrentadas para colocar o projeto em prática? 
(  ) Infra-estrutura (falta de equipamentos, salas inadequadas etc.) 
Especifique__________________________________________ 
(  ) Capacitação (falta de orientação, monitores etc.)  
(  ) Desmotivação (falta de interesse dos professores, alunos, coordenadores, diretores etc.) 
(  ) Outro. Espeficique__________________________________ 
 
26 – Como explicaria o alto índice de publicações no projeto em 2004 (80 publicações) e sua queda 
brusca em 2005 (1 publicação)? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
27 - Se fosse para avaliar os resultados do projeto Tô Ligado na escola ao longo desses cinco anos, 
quais os cinco pontos que você ressaltaria? (utilizar o verso, caso necessário).  
1-  __________________________________________________________________ 
2 –   _________________________________________________________________ 
3 – __________________________________________________________________ 
4 – __________________________________________________________________ 
5 -___________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

Questionário aplicado junto aos alunos das escolas pesquisadas 

 
 
Nome:____________________________________ 
Sexo: (  ) Feminino     (  ) Masculino 
Idade:_____ 
Série: ____  
Desde que ano estuda na Escola Estadual José Felícia Miziara? _________ 
 
1 – Quantas horas por dia você dedica a cada um destes meios de comunicação?  
 
Televisão: _____________  horas 
Rádio:__________________horas 
Jornal Impresso:_________horas 
Internet:________________horas 
 
2 – Com que freqüência utiliza o computador? 
(  ) todo dia 
(  ) 2 vezes por semana 
(  ) 1 vez por semana  
(  ) 1 vez a cada 15 dias 
(  ) 1 vez por mês 
(  ) outro. Qual freqüência?________________ 
 
3 – Para que utiliza o computador? 
(  ) estudar (ler e escrever textos, fazer lição de casa etc.) 
(  ) pesquisar 
(  ) lazer (jogos etc.) 
(  ) Internet 
(  ) outro. Especifique______________________ 
 
4– Onde utiliza o computador? 
(  )em casa  (  )na escola  (  )lan house    (   ) outro.  Especifique___________________ 
 
5 – Se utiliza a Internet, quais os sites que mais acessa? 
( ) Notícias 
( ) Bate-papo 
( ) Jogos e Entretenimento 
(  Educativos 
( ) Webmail 
( ) Compras 
 
6 – Desde que ano acessa a Internet?  
(  )2001     (  )2002    (  )2002    (  )2004    (  )2005    (  )2006   (  )outro Especifique____ 
 
7 – Conhece o Projeto Tô Ligado: o jornal interativo da sua escola (site na Internet)?     (  ) Sim               
(  ) Não 
 
8 – Participou ou participa do Projeto Tô Ligado?  
(  ) sim                (  )não 
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ANEXO C 
 
 

CD com Banco de Dados com as 814 publicações analisadas 
 


