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RESUMO

SILVA,  Grasiano Freitas  da Silva.  Alfabetização crítica  das mídias digitais  na
educação  profissional.  2019.  28  f.  Trabalho  de  Conclusão  (Curso  de  Pós-
Graduação  lato  sensu em  Tecnologias  para  Educação  Profissional)  –  Instituto
Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2019.

O rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, aliado
ao  cenário  cada  vez  mais  dinâmico  da  cultura  digital,  vem  modificando
gradativamente o comportamento social e cultural do atual corpo discente. Ademais,
a  crescente  inovação  tecnológica  e  midiática  vem  promovendo  mudanças
consideráveis  nos  diversos  espaços  tradicionais,  sendo  a  escola  um  deles,
estimulando-nos a considerar as possibilidades que se apresentam, sem perder o
respeito às múltiplas linguagens dos jovens alunos. De natureza básica, utilizando o
método qualitativo, tomando como procedimentos técnicos para coleta e análise dos
dados a pesquisa bibliográfica e documental, este artigo tem como objetivo discutir a
alfabetização crítica das mídias digitais a partir de espaços tradicionais, como o da
educação profissional, considerando a grande influência da cultura digital  na vida
dos estudantes bem como o respeito às diversas manifestações das linguagens e a
singularidade  cultural  dos  alunos.  Com  o  levantamento  conceitual  de  algumas
referências da área, a fundamentação teórica oferece uma visão geral sobre o tema,
concluindo  que  o  planejamento  e  a  gestão  escolar,  considerando  as  múltiplas
possibilidades pedagógicas a partir das tecnologias de informação e comunicação,
se  constitui  como  ação  fomentadora  da  melhoria  constante  dos  processos
educativos, alcançada a partir da alfabetização crítica das mídias digitais.

Palavras-chave:  Gestão  escolar.  Mídias  digitais.  Cultura  digital.  Educação
Profissional. Tecnologias de informação e de comunicação.
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ABSTRACT

SILVA, Grasiano Freitas da Silva.  Critical literacy of digital media in vocational
education. 2019.  28  f.  Final  Paper  (Graduate  Certificate  in  Technologies  for
Vocational Education) - Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2019.

The rapid development of information and communication technologies, coupled with
the increasingly dynamic landscape of digital culture, has been gradually modifying
the social  behavior of the current student body. Moreover, the increasing influx of
technological, commercial and media innovation has been promoting considerable
changes  in  traditional  spaces,  including  school,  which  takes  us  to  consider  the
multiple  emerging  possibilities,  encompassing  the  multiple  languages  of  young
students.  Taking  on  a  basic,  qualitative  research  approach  and  by  adopting  the
bibliographic and documentary research as technical procedures, this article aims to
discuss critical literacy on digital media departing from traditional spaces, such as
vocational education, considering the big influence of digital media on students’ lives
as well as the respect towards the different manifestations of students’ language and
their cultural uniqueness. With a conceptual survey of some references in the area,
the theoretical foundation offers a general overview of the theme, concluding that
school planning and management, in the light of multiple pedagogical possibilities
offered by technologies of information and communication, is an action that fosters
constant improvement of educational processes, which is reached through the critical
literacy of digital media.

Keywords: School management. Digital media. Digital culture. Vocational education.
Information and communication technologies. 
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1 INTRODUÇÃO

As  organizações  de  ensino,  tanto  as  públicas  quanto  as  privadas,

investem cada vez mais os seus escassos recursos com propósitos que visam

o aumento da qualidade de seus objetivos educacionais e a melhoria de seus

processos, buscando novas estruturas, técnicas, metodologias e ferramentas

com o intuito de aprimorar suas atividades.

Ao  mesmo  tempo,  o  acelerado  desenvolvimento  das  tecnologias  de

informação  e  comunicação  aliado  ao  cenário  cada  vez  mais  dinâmico  da

cultura digital,  vem provocando muitas mudanças no comportamento social,

principalmente do corpo discente atual, que faz parte de uma nova geração,

chamado por Prensky (2001, apud LEMOS, 2009) de nativos digitais, termo

utilizado  para  designar  as  crianças  e  os  jovens,  que  desde  muito  cedo

começam a lidar com a internet e dispositivos tecnológicos.

Entretanto, mesmo que sem nenhuma dúvida reconheçamos que essa

nova cultura digital abriu inúmeras possibilidades em vários aspectos, sendo a

educação uma delas, estimulando a aprendizagem e tornando o ensino mais

participativo nos dias de hoje, porém requer planejamento e muita criatividade,

pois não se trata mais de apenas distribuir tablets aos alunos ou colocá-los

para estudar usando um computador, requer muito mais que isso (POSSA et

al., 2018).

Diante dos fatos, o presente estudo, almejando uma relação de afinidade

entre  educação  e  tecnologias  de  comunicação,  busca  refletir  sobre  as

demandas  contemporâneas  da  educação  e  as  múltiplas  formas  de

comunicação e expressão, diante das tecnologias, contribuindo para o debate

sobre  o  planejamento  e  a  gestão  escolar  na  educação  profissional,  como

campo de  possibilidade  para  promoção  da  alfabetização  crítica  das  mídias

digitais,  considerando  as  particularidades  culturais  e  a  proximidade  com  o

mundo digital dos jovens estudantes.

Para Canclini (2008), as integrações de ações e linguagens diante  da

evolução do comportamento social frente às tecnologias na educação redefiniu

a escola tradicional, onde se aprendiam as principais habilidades. Por oportuno

Lück (1982) afirma que o professor é a figura-chave na escola e que na sua

pessoa está centrada a possibilidade de sucesso do processo educativo. Por
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isso sua atuação precisa ser reconsiderada a medida que a popularização das

novas tecnologias tende a inserir neste processo os jovens alunos, também,

como figuras-chave na escola. 

Ademais, o fluxo de informações é intenso e as redes sociais, aplicativos

e  dispositivos  móveis  operam a  todo  vapor  nos  mais  diversos  espaços  do

cotidiano, não sendo viável na atualidade negar a participação das tecnologias

de informação e comunicação nos diferentes âmbitos da vida de seus atores,

em especial  professores  e  alunos.  Este  contexto  apresenta  o  problema de

pesquisa  deste  artigo,  na  medida  em que  não  é  mais  possível  pensar  no

planejamento e na gestão escolar sem compreender as possibilidades e as

dificuldades da alfabetização crítica das mídias digitais  na  escola.  Assim,  o

objetivo deste trabalho é discutir a alfabetização crítica das mídias digitais a

partir de espaços tradicionais, como o da educação profissional, considerando

a grande influência da cultura digital na vida dos estudantes e o respeito às

diversas manifestações das linguagens.

Esse trabalho se justifica tendo em vista a necessidade de ampliar o

conhecimento existente e discutir a alfabetização crítica das mídias digitais no

planejamento instrucional para a educação profissional de jovens, assim como

na  gestão  escolar  a  partir  dos  espaços  tradicionais  de  ensino,  gerando

possíveis subsídios para a formulação de diretrizes para os técnicos e gestores

educacionais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esse capítulo apresenta a base teórica retirada da literatura referente

aos temas abordados neste trabalho de conclusão de curso, como: a cultura

digital  e  a  relação  no  processo  ensino-aprendizagem,  as  mídias  digitais,  a

alfabetização  crítica  e  a  educação  profissional;  bem  como,  os  principais

conceitos e elementos utilizados para subsidiar este estudo.
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2.1 Cultura digital e a relação no processo ensino-aprendizagem

O bombardeio de inovações tecnológicas,  comerciais e midiáticas faz

com que o contexto ao qual, principalmente os alunos, pertencem desde sua

infância, seja consideravelmente diferente das gerações anteriores. Torna-se

tarefa complexa conceber os lares da atualidade sem o reinado dos aparelhos

televisores,  computadores,  tablets  e  principalmente  smartphones,  pois  a

intervenção da mídia audiovisual é gigantesca.

Dessa forma, a nova cultura digital abriu inúmeras possibilidades em

vários aspectos de nossas vidas, sendo a educação uma delas. Apesar de não

haver consenso na literatura para o termo cultura digital, para Castells (2008),

ela engloba habilidades para comunicar ou mesclar qualquer produto baseado

em uma linguagem comum digital, para comunicar desde o local até o global

em  tempo  real  e  em múltiplas  modalidades  de  comunicação  caracterizada

pelas redes interconectadas.

Segundo  Martín-Barbero  (2004),  a  cultura  digital  pode  ser  pensada

como  uma  cultura  permeada  pelas  tecnologias  que  remete  a  novas

sensibilidades e escritas ou uma mutação cultural que possibilita novas formas

de comunicação, pois os jovens experimentam uma empatia feita não só de

facilidade para se relacionar com as tecnologias audiovisuais e informáticas,

mas também de cumplicidade expressiva.

No  entanto,  para  Possa  et  al.  (2018),  estimular  a  aprendizagem  e

tornar  o  ensino  mais  participativo  nos dias  de hoje,  requer  planejamento  e

muita criatividade, pois não se trata apenas de distribuir tablets aos alunos ou

colocá-los para estudar usando o computador ou outro equipamento, requer

muito mais que isso. Dessa forma, a cultura digital muda consideravelmente a

forma de nos comunicarmos,  pois  se antes  a comunicação era  muito  mais

centralizada e passiva, hoje, com um smartphone, qualquer um pode gravar um

vídeo, bater uma foto ou escrever um texto e compartilhar esse material  de

forma instantânea com milhões de pessoas (POSSA et al., 2018).

Diante dessas mudanças e das diversas possibilidades proporcionadas

pela nova cultura digital,  as várias gerações (baby boomer,  X, Y e Z) foram

categorizadas pelos seus hábitos, principalmente pelos hábitos relacionados a

tecnologia. Essa cultura digital gerou algumas mudanças no ambiente escolar
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com  certo  diferencial.  Atualmente  convivem  duas  gerações  na  escola:  a

geração dos nativos digitais (alunos atuais) e a geração dos imigrantes digitais

(professores  ou  alunos  que  ainda  estão  adaptando-se  a  realidade  da

tecnologia).  O  termo  nativo  digital,  caracterizado  pelo  pesquisador  Prensky

(2001), é utilizado para designar as crianças e jovens de hoje, que desde muito

cedo começam a lidar com a internet e dispositivos tecnológicos. Enquanto que

aqueles que começaram a ter acesso a essas tecnologias já em fase adulta,

são chamados imigrantes digitais.

Em 2013 o Brasil já ocupava a quarta posição no ranking de países do

mundo com o maior número de nativos digitais. A partir  de dados da União

Internacional de Telecomunicações, o Portal de Estatísticas Statista, elaborou o

infográfico  (Anexo  A),  onde  mostra  a  China  em  primeiro  lugar,  com  75,2

milhões de nativos digitais, os Estados Unidos em segundo com 41,3 milhões,

a Índia em terceiro com 22,7 milhões de pessoas e o Brasil ocupando a quarta

posição com 20,1 milhões.

Em seu trabalho intitulado “Nativos e Imigrantes Digitais no Contexto

Educacional”, Silva (2014), aponta como uma das principais dificuldades dos

nativos digitais em sala de aula a crescente perda de interesse e atenção nas

atividades  escolares  em  geral,  devido  ao  insistente  modelo  antigo  de

apresentar o conhecimento, ainda adotado por muitos professores. Já, quanto

aos  imigrantes  digitais,  a  autora  apresenta  como  uma  das  principais

dificuldades  a  falta  de  preparo  e  atualização  para  se  utilizar  das  novas

tecnologias da informação e comunicação, sendo que, grande parte dessa falta

de preparo deve-se também por parte do próprio professor, que muitas vezes

entende como desnecessário participar de novas experiências, não podendo

deixar  de  mencionar  também a  falta  de  ampliação  da  oferta  de  cursos  de

aperfeiçoamento por parte das instituições escolares.

Silva (2014) conclui  que todos os envolvidos na educação no mundo

atual, tanto os docentes quanto os discentes, ainda não possuem a interação

necessária mediada pelas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem na

escola, visto que diversos fatores como a falta de informações necessárias e

de recursos disponíveis, impedem a usabilidade efetiva dos meios digitais na

jornada acadêmica.
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2.2 Mídias digitais, alfabetização crítica e a educação profissional

A educação e todo o seu entorno vem sendo afetado significativamente

pelo  impacto  dos  avanços  tecnológicos,  principalmente  com  o  crescente

desenvolvimento  das  mídias  digitais  que  influência  a  comunicação  e  o

comportamento da sociedade em geral. Considerando que a comunicação é a

parte central para a educação, as ações educativas se deparam com muitos

desafios desde o seu planejamento até a sua execução.

Diversos autores chamam atenção para o impacto e a influência dessas

mudanças na sociedade em geral e na educação em particular, Canclini (2008)

faz uma importante distinção entre espectador e internauta, onde a noção de

espectador  está  definida  em  relação  a  campos  específicos  formados  em

lógicas diferentes,  já  quando falamos em internauta,  fazemos alusão  a  um

agente multimídia que lê, ouve e combina materiais procedentes de diversos

meios. Para o autor essa integração de ações e linguagens redefiniu a escola,

o lugar onde se aprendiam as principais habilidades, e também a autonomia do

campo  educacional.  Nas  palavras  do  autor,  a  escola  vê  reduzir-se  sua

influência:

primeiro a mídia de massas e, recentemente, a comunicação digital e
eletrônica multiplicaram os espaços e circuitos de acesso aos saberes
e à formação cultural. Mesmo a educação formal mais aberta à incor-
poração de meios audiovisuais e informáticos oferece só uma parte
dos conhecimentos e ocupa parcialmente as horas de aprendizado.
Os jovens adquirem nas telas extra-curriculares uma formação mais
ampla em que conhecimento e entretenimento se combinam  (CAN-
CLINI, 2008, p. 23 - 24).

 Nesse  sentido,  é  perceptível  que  os  jovens  alunos  do  ensino

profissional e técnico trazem consigo um grande repertório cultural proveniente

das  mídias,  principalmente  as  digitais.  Isso  precisa  ser  reconhecido  como

relevante, pois devido ao tempo que passam tendo acesso a elas, acabam

fazendo  parte  de  seu  cotidiano  e  da  maneira  que  se  relacionam  com  a

sociedade,  pois  de  acordo  com  Lück  (1982)  qualquer  papel  social  é

determinado por uma série de fatores interferentes, logicamente que uns de

maior impacto que outros, dependendo também das circunstâncias.

A partir  de seus próprios repertórios e com a interação com diversas

manifestações culturais, os alunos reinterpretam informações que influenciam
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na  construção  de  sua  própria  cultura.  Para  Fantin  (2008)  reconhecer  esse

vasto repertório que os jovens trazem da televisão, do cinema, da literatura, da

imprensa e das mídias, que acabam compondo o currículo extra-escolar é o

ponto de partida. Todavia a autora alerta:

Mas na medida que a educação escolarizada não intervém na crítica
e depuração desse conhecimento extra-escolar, não ativa um âmbito
de  socialização  decisivo  para  os  indivíduos,  que  seria  o  trabalho
numa perspectiva multicultural do ensino, coerentes com valores de
uma sociedade democrática que respeita o pluralismo (FANTIN, 2008,
p. 5).

Nessa  perspectiva  multicultural  do  ensino  o  professor  não  deve  se

posicionar  de  forma  acrítica.  Para  atender  todas  essas  peculiaridades  as

instituições  requerem  hoje  a  figura  do  professor-gestor,  que  deve  possuir

algumas características fundamentais, tai como: buscar atualização constante;

ser proativo, planejando ações e visando resultados; focar-se em seus alunos;

usar  tecnologias  variadas em seu trabalho e estimular  o  seu uso;  além de

estabelecer metas de curto, médio e longo prazos (BITTENCOURT; MELLO,

2018).

O ponto de partida para o trabalho pedagógico está na aproximação do

professor e do gestor com os universos midiáticos dos alunos reconhecendo a

singularidade entre eles, de modo a promover uma constante reflexão sobre a

gestão escolar, pois por mais que se busque manter a lógica sistêmica dos

setores e processos, faz-se necessário considerar cada um em suas relações

com os  demais  (LÜCK,  1982).  Mesmo que  os  jovens  da  atualidade  sejam

nativos digitais, conforme Prensky (2001), e demonstrem ter familiaridade com

as mídias digitais, muitos deles precisam de uma mediação crítica por parte do

professor  para  alcançar  o  discernimento,  seja  sob  o  ponto  de  vista  ético,

cultural, educativo ou social, pois o aluno tem seu próprio universo, composto

por todas as dimensões humanas e sociais, considerando ainda a repercussão

que a cultura midiática tem nesse universo.

Nesse sentido, os profissionais em contato permanente com os alunos

devem ter clareza do seu papel e da sua importância na educação formativa,

considerando a educação como um bem público que deve ser ofertado com

qualidade,  de  forma  indistinta,  respeitando  as  especificidades  de  cada  um.
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Assim,  Lück  (1982)  ao  falar  do  papel  do  Professor  e  da  Equipe  Técnico-

Administrativa no processo educativo, afirma que o professor deve ajudar o

educando a aprender em todos os aspectos.

O  papel  do  professor  constitui-se,  basicamente,  em  ajudar  o
educando a aprender em todos os aspectos, isto é, na aquisição e
desenvolvimento  de  conhecimentos,  habilidades,  hábitos  atitudes,
valores,  ideais  ou  qualquer  tipo  de  aprendizagem  ainda  não
desenvolvida  e  julgada  importante  e  necessária  para  o  educando
tanto pessoal como socialmente (REEDER, 1943 apud LÜCK, 1982,
p. 13).

Sabemos também que  muitos  dos  profissionais  que  atuam hoje  nas

organizações educacionais são imigrantes digitais (PRENSKY, 2001). Assim, a

inserção da tecnologia na escola insta não só a necessidade de recursos e a

capacitação  desses  profissionais,  mas  também o  posicionamento  frente  as

tecnologias  de  forma  a  aprender  como  elas  são,  ou  seja,  criações  da

humanidade, com suas ideologias e capazes de contribuir para a facilitação da

vida dos indivíduos, mas se usada indevidamente, pode também favorecer a

submissão das pessoas ao poder  instituído de quem as constrói,  domina e

possui (BIANCHETTI; QUARTIERO, 1999 apud STRAUB, 2002).

A preocupação com a influência das mídias na educação não é um fato

recente.  A  expressão  “educação  para  as  mídias”  ou  “mídia-educação”  já

aparece nos anos de 1960 em documentos da UNESCO, referindo-se em um

primeiro  momento  à  capacidade  destes  novos  meios  de  comunicação  de

alfabetizarem  populações  privadas  de  estruturas  de  ensino  e/ou  pessoal

qualificado (BÉVORT; BELLONI, 2009). Outro conceito apresentado é o uso

dessas  expressões  para  demonstrar  a  preocupação  de  educadores  com a

influência  cultural  destas  mídias,  os  riscos  de  manipulação  social,  e  a

consequente necessidade de desenvolver abordagens críticas (GONNET, 2004

apud BÉVORT; BELLONI, 2009). Resumidamente podemos entender a “mídia-

educação”  como  a  formação  para  a  leitura  crítica  das  mídias  em  geral,

independente de qual seja o suporte que a contém.

A revolução tecnológica decorrente de avanços na área das tecnologias

de comunicação e da informação observada no final do século XX e início do

século XXI, mesmo em países em desenvolvimento como o Brasil,  coloca à
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disposição  da  sociedade  novas  possibilidades  de  se  comunicar,  produzir  e

difundir  informações.  Consequentemente  tais  possibilidades  trouxeram  a

reboque novos desafios.

As mídias tornam-se mais individualizadas, impregnantes e invasivas.
Da  “aldeia  global”  passamos  à  “sociedade  da  informação  e  do
conhecimento” e, sobretudo, à “sociedade em rede” [...] As novas TIC
representam, evidentemente, novos desafios para a mídia-educação,
que  deve  aprender  a  lidar  com:  uma cultura  midiática  muito  mais
interativa e participativa entre os jovens; fronteiras indefinidas entre a
elite produtora de mensagens e a  massa de consumidores;  novos
modos  de  fazer  política  e  novas  possibilidades  democráticas
(BÉVORT; BELLONI, 2009, p. 1091-1092).

Nesse contexto, a análise e a mediação crítica por parte das escolas não

deve descuidar da sua função social  e emancipatória. Assume-se assim um

papel  relevante  ao contemplar  as  relações sociais  de poder,  a  participação

democrática, a justiça social e a ideologia do consumo desenfreado a partir do

fluxo contínuo de informações.

Diversos  estudos  têm  apresentado  possibilidades  e  sugestões  para

auxiliar a postura crítica frente a diversidade das mídias. Kellner e Share (2008)

apontam as bases da educação para uma possível leitura crítica das mídias e

descrevem  algumas  dificuldades  para  a  execução  desta  difícil  tarefa,  no

entanto também delineiam caminhos objetivos para tanto. No intuito de ampliar

as  possibilidades  de  alfabetização,  as  bases  teóricas  da  educação  para  a

leitura crítica da mídia são combinadas com estudos culturais e sociais, além

das diversas formas de comunicação junto a pluralidade da cultura digital.

Ao pensar na alfabetização crítica do indivíduo não podemos nos furtar

de  citar  a  legitimação  do  direito  à  educação,  objetivando  seu  pleno

desenvolvimento como cidadão. O Artigo 2° do Título II da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional,  LDB nº  9.394/96 (BRASIL,  1996),  que versa

sobre os Princípios e Fins da Educação Nacional, aponta que a educação é um

dever da família e do Estado e é inspirada nos princípios de liberdade e nos

ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento

do educando em todos os aspectos, seu preparo para o exercício da cidadania

e  sua  qualificação  para  o  mercado  de  trabalho.  Dessa  forma,  as  políticas

públicas  de  inclusão  digital,  assim  como  a  melhoria  da  infraestrutura

tecnológica  e  da qualidade da informação ofertada pela  escola,  desde que
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ofertada de maneira crítica e criativa,  pode intervir  para a emancipação do

indivíduo e na contribuição para a construção da cidadania.

Nesse contexto social, Gomez (2004) apresenta as possibilidades das

tecnologias da informação e da comunicação. Para a autora essas tecnologias

“possibilitam construir  uma comunidade que busca aprender  e  ensinar  num

processo de trânsito pela pluralidade, diversidade e pelos lugares onde se tece

o poder, no atual contexto sócio político” (GOMEZ, 2004, p. 46).

No  atual  mundo  globalizado  onde  as  tecnologias  de  informação  e

comunicação se tornam quase uma exigência, a mediação sistematizada dos

professores  na relação aluno e mídia  torna-se  mais  relevante.  Luck (1982)

reforça essa ideia pois para a autora qualquer ação educativa que busca ser

mais  que  um  esforço  isolado,  necessita  ter  uma  visão  global  do

desenvolvimento pretendido com relação ao educando, pois o aluno é um ser

em desenvolvimento.

Para  Belloni  (2001),  na  prática  de  refletir  e  discutir  as  tecnologias

passíveis de utilização no ambiente escolar, os professores devem realizar a

integração delas à educação, considerando duas dimensões inseparáveis: de

um lado tem-se ferramentas pedagógicas extremamente ricas e proveitosas

para a melhoria e expansão do ensino; do outro tem-se um objeto de estudo

complexo  e  multifacetado,  exigindo  abordagens  criativas,  críticas  e

interdisciplinares.

É essa postura ativa advinda de uma participação democrática frente ao

fluxo intenso de informações que resultam de múltiplos meios que os autores

Kellner  e  Share  (2008)  argumentam como sendo uma alfabetização crítica,

advindo de um campo multidisciplinar de estudos culturais.  A quantidade de

acesso às mídias é surpreendente, atingindo um número de usuários cada vez

maior.  Mas  nesse  sentido,  não  mais  o  acesso,  mas  a  participação  ganha

relevância nesta discussão. Participação esta que deve ser democrática, com

qualidade e criticidade, não desprezando a enorme lacuna existente, ou seja,

“acesso desigual às oportunidades, experiências, habilidades e conhecimento

que irão preparar os jovens para a plena participação no mundo de amanhã”

(JENKINS et al., 2006, p. 3).

Kellner e Share (2008) ao citarem Gee (2000) apresentam a ideia do tipo

de indivíduo que no atual mundo globalizado e interconectado é condizente



18

com  este  modelo  de  sociedade  produtivista,  rápido  e  hiper-competitivo,  a

“pessoa  portfólio”,  possuidora  de  uma habilidade especial  para  satisfazer  o

mundo  capitalista  focado  na  solução  de  problemas,  na  adaptação  e  nos

sistemas,  mas  não  relacionada  com  uma  especialidade  disciplinar  ou

acadêmica.

Trabalhar  de  forma colaborativa  como no modelo  de organização do

trabalho vigente, acrescenta mais valor para a instituição e para a sociedade

em geral do que quando é feito isoladamente. No entanto, há uma lacuna na

possibilidade  de  ter  discernimento  e  de  pensar  criticamente  para  assim

entender  o  sistema  de  poder  e  injustiça,  não  considerando  as  pessoas

marginalizadas. Entende-se também que entre as “pessoas portfólios”, existe

uma tendência em privilegiar as posições dominantes, reforçando um padrão

desfavorável já existente de acesso à informação.

Aqui entra em jogo as questões culturais, sociais e políticas, as quais

são  diferenciais  nos  espaços  comuns  assim  como  na  vida  escolar,  sendo

muitas  vezes,  cerceadas  em  algumas  comunidades  menos  favorecidas.  A

comum  abordagem  do  pensamento  por  parte  de  muitos  profissionais  da

educação que às vezes subestimam o capital cultural ao qual deveria permear

a  vida  do aluno,  faz  com que essa vivência  fique ainda mais  distante  das

práticas  culturais,  reduzindo  o  senso  de  pertencimento  e  empobrecendo  a

educação a qual estão submetidos.

Nessa  perspectiva,  contrapondo  os  problemas  da  desigualdade  e  da

ausência  do  pensamento  crítico  a  Carta  de  Direitos  para  todos  os  alunos,

escrita por Gee (2000 apud KELLNER; SHARE, 2008), apresentando princípios

pedagógicos  que  buscam  produzir  pessoas  politicamente  atuantes  de  uma

maneira mais consciente:

1. Práticas  situadas  –  ajuda  a  valoração  dos  diferentes  tipos  de

capital  cultural  que  os  alunos  trazem como bagagem de  vida,

conectando  suas  experiências  de  vida  à  escola;  consciência

meta-cognitiva  das  interconexões  entre  pensamento,

conhecimento e relações de poder.
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2. Instrução aberta e estruturação crítica – permite aos alunos um

envolvimento  crítico  com  os  textos,  para  compreender  os

contextos visando suas interconexões e os sistemas de poder.

3. Prática Transformada – sugere que a educação deve envolver a

atuação  sobre  o  aprendizado,  dando  poder  aos  alunos  para

transformarem e usarem o conhecimento.

Há  muito  o  que  se  aprender  ainda  e  este  é  o  cerne  da  questão.  A

compreensão do valor da mídia nos espaços tradicionais de ensino, a partir de

uma educação midiática posta em prática ainda está na sua fase inicial,  na

busca por uma melhor compreensão. Quando a prática transformada ocorre de

maneira crítica e de forma estruturada diminuem-se as lacunas de participação,

o que amplia as possibilidades para a reconstrução da educação, promovendo

a alfabetização crítica da mídia (KELLNER; SHARE, 2008).

Complementando  essas  abordagens,  Kellner  e  Share  (2008)

apresentam  as  ideias  de  Luke  e  Freebody  (1999)  acerca  da  efetiva

alfabetização  que  deve  requerer  quatro  papéis  básicos  para  permitir  aos

aprendizes:  decifrar  as  informações;  participar  da  compreensão  e  da

estruturação; usar os textos funcionalmente; analisar e transformar o texto –

tudo isso tendo a consciência e a compreensão de não haver neutralidade e

naturalidade no que diz respeito à ideologia imposta nos textos.

Aprofundando os estudos, Kellner e Share (2008) afirmam que o ensino

da alfabetização crítica da mídia deve ser um projeto participativo e colaborati-

vo. Assim eles atrelam-na ao projeto de democracia radical em uma busca por

maior democratização e participação cívica, sendo que as habilidades críticas e

o uso da mídia são entendidas como instrumentos de comunicação social e de

mudança. Afirmam, ainda, que quanto mais participativo e colaborativo for o

projeto,  maior será a alfabetização crítica. Realizando discussões produtivas

consequentemente as diferentes interpretações serão fruto da imersão cultural

e midiática a partir da singularidade de cada um, de forma mais propícia aos jo-

vens, e por este motivo maior será a contribuição no processo educativo e

compartilhamento de ideias. 

Essas discussões devem ser  permeadas de respeito,  sensibilidade e

percepções por parte dos professores, tendo em vista as diferenças e as expe-
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riências culturais dos alunos de acordo com a afirmação de Luck (1997) citado

pelos autores Kellner e Share (2008).

Como a cultura da mídia é parte essencial da identidade dos alunos e
uma  poderosa  experiência  cultural,  os  professores  devem  ter
sensibilidade suficiente para criticar artefatos e percepções que são
caras aos alunos, mas deve-se promover uma atmosfera de respeito
crítico  pela  diferença  e  de  questionamento  sobre  a  natureza  e os
efeitos da cultura da mídia (LUKE, 1997 apud KELLNER; SHARE,
2008, p. 705). 

Quando associada a uma abordagem dialética, a alfabetização crítica da

mídia  pode  contribuir  grandemente  para  uma  educação  progressista  e

transformadora da sociedade, condizente com as ideias de Dewey (1997). A

relevância deste tema para a modernidade se destaca na medida em que a

transformação  da  sociedade  por  meio  da  educação  torna-se  algo

indispensável,  pois  a  educação  midiática  deve  contemplar  mais  do  que  a

análise crítica, deve também promover a produção crítica de mídia por parte

dos indivíduos. 

Por  ser  outro  pensador  cuja  ideia  contempla  a  transformação  da

sociedade por meio de uma educação progressista,  Paulo Freire também é

citado  por  Kellner  e  Share  (2008).  Para  o  autor  essa  transformação  da

sociedade  acontece  por  meio  da  ação  dialógica  entre  professor  e  aluno.

Fazendo um paralelo com a alfabetização crítica da mídia: a problematização,

a  consciência  crítica,  a  percepção  do  contexto  situacional  e  a  posterior

interpretação, são dialogicamente abordados em uma luta de ações concretas

que vão de encontro a opressão, a exclusão e os problemas sociais.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De  acordo  com Prodanov  e  Freitas  (2013),  a  metodologia  pode  ser

entendida  como  a  aplicação  de  procedimentos  e  técnicas  que  devem  ser

observados para a produção do conhecimento, com o propósito de comprovar

sua  validade  e  utilidade  nos  diversos  âmbitos  da  sociedade.  Para  Zanella

(2012), é o caminho que o pesquisador percorre em busca da compreensão da

realidade, do fato ou do fenômeno.
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Este artigo, do ponto de vista de sua natureza, categoriza-se como uma

pesquisa básica cujo objetivo é fornecer novos conhecimentos para o avanço

da ciência sem uma aplicação prática prevista (PRODANOV; FREITAS, 2013).

No que diz respeito ao método e a forma de abordar o problema de pesquisa,

esta  classifica-se  como  qualitativa,  pois  considera-se  que  existem relações

dinâmicas entre o mundo real  e o sujeito,  gerando um vínculo indissociável

entre  o  objetivo  e  o  subjetivo,  não  podendo  ser  traduzido  em  números

(PRODANOV; FREITAS, 2013).

Já,  quanto  aos  seus  objetivos,  esta  pesquisa  se  caracteriza  como

exploratória,  que  segundo  Gil  (2002)  têm  a  finalidade  de  ampliar  o

conhecimento a respeito de um determinado fenômeno e o aprimoramento de

ideias. Em relação aos procedimentos de coleta e análise dos dados, este se

classifica  como  uma  pesquisa  bibliográfica  e  documental  (PRODANOV;

FREITAS,  2013).  É  uma  pesquisa  bibliográfica,  uma  vez  que  ela  se

fundamenta,  em grande  parte,  em conhecimentos  já  disponíveis  em livros,

artigos,  teses,  dissertações  e  publicações  especializadas;  e  é  documental,

devido ser elaborada com base em material já publicado. Para a análise dos

dados utilizou-se também a análise de conteúdo, pois de acordo com Zanella

(2012), a análise de conteúdo é indicada para materiais textuais escritos, tanto

os  que  são  resultados  do  processo  de  pesquisa  como  as  transcrições  e

registros das observações.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Há  muitos  desafios  nessa  discussão  e  conscientização  acerca  da

alfabetização crítica das mídias digitais, pois além de todos as particularidades

da  nova  cultura  digital  que  observa-se  bastante  enraizada  nos  jovens

estudantes  da  educação  profissional,  há  também  que  se  pensar  em  uma

participação democrática com partilha de poder do professor com os alunos,

inclusive  na  criação  de  alternativas  midiáticas.  Sensibilidade,  respeito  às

diferenças e olhar crítico são essenciais nesse sentido, pois a cultura digital

aliada a midiática pode fornecer oportunidades significativas para a educação e

a sociedade em geral.
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Neste sentido a educação deve manter as conexões com a realidade

contemporânea para que seja significativa,  motivada,  instigante e sobretudo

transformadora. Isso pressupõe a participação ativa dos alunos, especialmente

os jovens da educação técnica e profissional.  Dessa forma, a alfabetização

crítica deve se apresentar por meio de programas e iniciativas que valorizem a

participação, a problematização e a solução de questões da sociedade local,

tendo os alunos como colaboradores corresponsáveis pelo desenvolvimento e

construção de seu aprendizado. 

Um grande  passo  nesse  sentido  são  os  esforços  para  flexibilizar  as

metodologias didáticas e pedagógicas à contemporaneidade, não deixando de

levar  em  consideração  as  novas  tecnologias,  inclusive  as  móveis,  tão

presentes  na vida  e  no cotidiano dos jovens alunos.  Como grande esforço

neste  caminho,  Rivoltella  (2012  apud  FANTIN,  2015)  sugere  uma proposta

metodológica que integra dispositivos móveis à prática didática denominada

“Episódios de Aprendizagem Situada” (EAS). O autor reflete sobre

[...]  a  relação  entre  neurociência,  educação  e  didática
operacionalizando os conceitos ligados aos processos de conhecer o
conhecimento;  de  representar,  comunicar  e  compreender;  da
sociabilidade, tomada de decisão e os neurônios espelhos; do papel
da escrita, das novas mídias e das multiliteracies. Com isso, ele opera
os  pressupostos  desse  quadro  conceitual  e  elabora  uma proposta
metodológica  para  integrar  os  dispositivos  móveis  na  didática,  os
Episódios  de  Aprendizagem  Situadas  –  EAS  (RIVOLTELLA,  2012
apud FANTIN, 2015, p. 9).

Resumidamente,  a estrutura de um EAS consiste em três elementos:

momento prévio, que é constituído de uma situação para servir de estímulo

como um vídeo ou imagem, que encaminha uma atividade preparatória para os

alunos;  momento  operativo,  que solicita  ao  aluno resolver  um problema ou

produzir algum a respeito da situação estímulo; e momento reestruturador, que

consiste  em  um  resumo  ou  feedback  sobre  o  que  aconteceu  de  modo  a

sustentar  a  reflexão  sobre  seus  resultados  e  destacar  os  aspectos  que

merecem ser destacados (RIVOLTELLA, 2013 apud FANTIN, 2015).

Nessa  perspectiva,  a  proposta  metodológica  sugere  alguns

pressupostos  como  a  relevância  do  contexto  e  da  experiência  na

aprendizagem, a corporeidade da cognição, as emoções, dentre outros. Dessa

forma,  os  elementos  dessa  metodologia  contemplam  diversos  elementos
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encadeados  como  o  estímulo,  a  preparação,  a  experiência,  o

compartilhamento, a reflexão, a sistematização, envolvendo não somente os

contextos de aprendizagem formais, mas também os informais; possibilitando a

passagem do implícito para o explícito (FANTIN, 2015).

Também devemos ampliar a nossa concepção acerca das informações

recebidas,  compreendendo  as  múltiplas  possibilidades  além  do  que  está

escrito, incluindo as diferentes formas de comunicação e os valores da cultura

popular. Para os autores Kellner e Share (2008), a alfabetização deve 

intensificar  os  nossos  processos  crítico  analíticos  e  explorar  a
recepção da audiência, para que se aprenda a ler e criar criticamente
textos  de  mídia  e  buscar  justiça  social,  além  de  compreender  os
contextos políticos, econômicos, históricos e sociais em que todas as
mensagens são escritas e lidas (KELLNER; SHARE, 2008, p.708).

Os  autores  supracitados  apontam  que  os  estudos  culturais  e  a

pedagogia crítica são a base que fundamentam os avanços para alcançar uma

leitura crítica das mídias. O planejamento e a gestão escolar devem assumir

esse papel,  pois  é  por  meio da transformação das práticas educativas que

poderemos transformar a sociedade. Para que essa revolução na educação

aconteça,  também  precisamos  falar  acerca  da  preparação  dos  nossos

professores e gestores, para que por meio da educação midiática com base na

alfabetização crítica da mídia, possam superar o caráter determinador do que

prescreve o currículo e extrapolá-lo criativamente por meio de uma pedagogia

crítica.

Quanto aos jovens, Jenkins  (2006)  salienta a necessidade de reavaliar

os  objetivos  da  educação  midiática,  para  que  eles  possam  se  ver  como

produtores culturais e também participantes, e não simplesmente como meros

consumidores, independentes de serem críticos ou não.

Com base em toda fundamentação teórica apresentada, constata-se que

a  educação  midiática  deve  colaborar  para  a  formação  de  cidadãos

emancipados e socialmente ativos, deve também estar relacionada à educação

para uma democracia menos opressiva e mais igualitária, objetivando alunos

participantes, informados e dotados de senso crítico. Cabe enfatizar, ainda, que

sempre  que  possível  a  educação  deve  incorporar  novas  tecnologias  de

informação e comunicação que a instrumentalize para desafiar as ideologias
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dominantes.  Para  isso  a  alfabetização  midiática  deve contemplar  diferentes

áreas  do  conhecimento,  diferentes  faixas  etárias  e  relacionar-se  com

informação,  tecnologia,  arte,  ciências,  comunicação  e  principalmente  a

sociedade. E por fim, deve instigar os jovens a participarem ativamente desse

processo, criando suas próprias representações alternativas, e incitando-os a

ter voz ativa e a lutar por justiça social (KELLNER; SHARE, 2008).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando  o  potencial  transformador  da  sociedade  através  da

educação,  este  artigo  pretendeu,  como  objetivo  principal,  discutir  a

alfabetização crítica das mídias digitais  no planejamento instrucional  para a

educação  profissional  dos  jovens  estudantes.  Acreditando  não  ser  mais

possível  pensar  a  gestão escolar  sem compreender  as  possibilidades e os

desafios da alfabetização crítica das mídias na escola, este trabalho buscou

com  base  em  sua  metodologia,  o  levantamento  conceitual  de  algumas

referências da área, oferecendo um panorama inicial sobre o tema explorado,

com base principalmente na pesquisa bibliográfica.

Para trilhar  esse caminho a  fundamentação teórica foi  extremamente

importante para a elucidação de conceitos primordiais  para o entendimento

desse  trabalho,  assim  como  a  contextualização  e  a  discussão  dos  temas

abordados. Conclui-se que o planejamento e a gestão escolar, considerando as

múltiplas possibilidades pedagógicas a partir das tecnologias de informação e

comunicação,  se constitui  em ação fomentadora da melhoria  constante dos

processos educativos. 

Essa melhoria constante acontece ao gerenciar a escola, como campo

de possibilidades para a aplicação da alfabetização crítica da mídia,  com a

legitimidade  inerente  à  educação  e  respeitando  a  cultura  e  as  múltiplas

linguagens dos estudantes. Busca-se assim respeitar um direito fundamental

escancarado no Estatuto da Criança e do Adolescente: o direito à educação,

visando ao pleno desenvolvimento do indivíduo, o preparo para o exercício da

cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho (BRASIL, 1990).
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Quanto à relevância desse estudo, mesmo que de forma incipiente, ele

contribui para o meio acadêmico e ao desenvolvimento da ciência, tendo em

vista que oportunizar experiências enriquecedoras para os alunos e também

professores como forma de exercer a cidadania em um ambiente tradicional,

hierarquizado e estruturado com base na disciplina é desafiador e instigante.

Dessa forma, a crescente quantidade de pesquisas e publicações observadas

sobre  o  tema,  colabora  para  reflexões  acerca  das  práticas  educacionais,

contribuindo para a implementação urgente da proposta da mediação crítica

das  mídias  na  formação  dos  docentes,  dos  gestores  escolares  e

consequentemente do corpo discente.

Este trabalho apresenta limitações por se tratar de uma pesquisa básica

e  exploratória,  pois  a  partir  da  bibliografia  buscou-se o  aprimoramento  das

principais ideias dos autores, não sendo possível desconsiderar a subjetividade

relacionada a análise qualitativa dos dados,  como as deduções e induções

realizadas  pelo  pesquisador,  assim  como  suas  experiências  pessoais  e

percepções.  Assim,  novas  pesquisas com metodologias  diferentes,  poderão

cooperar para o atingimento do objetivo do presente estudo.

Esta pesquisa não encerra o assunto, pois apesar de observarmos um

amplo  debate,  pouco  ou  quase  nada  se  sabe  a  respeito  dos  desafios  da

alfabetização crítica a partir da contínua evolução das formas de contato dos

jovens com as mídias digitais. Todavia, sugere pesquisas futuras que venham a

transcender  as  limitações  do  presente  estudo,  como  a  análise  das

possibilidades  e  os  desafios  para  a  introdução  da  alfabetização  crítica  das

mídias digitais, através de uma atividade prática, relacionando suas possíveis

contribuições  com a  aprendizagem na  educação  dos  jovens  estudantes  da

educação profissional.
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ANEXO A – NATIVOS DIGITAIS NO BRASIL E NO MUNDO

Em 2013 o Brasil já ocupava a quarta posição no ranking de países com
o maior número de nativos digitais.

A partir de dados da União Internacional de Telecomunicações, o Portal
de  Estatísticas  Statista,  elaborou o  infográfico  representado pelo  Gráfico  1,
onde mostra a China em primeiro lugar, com 75,2 milhões de nativos digitais,
os Estados Unidos em segundo com 41,3 milhões, a Índia em terceiro com
22,7  milhões  de  pessoas  e  o  Brasil  ocupando  a  quarta  posição  com 20,1
milhões.

Gráfico  1  -  Top  10  países  com a  maior  população  de  nativos  digitais  (em
milhões)

Fonte: Statista (2013).


	A partir de seus próprios repertórios e com a interação com diversas manifestações culturais, os alunos reinterpretam informações que influenciam na construção de sua própria cultura. Para Fantin (2008) reconhecer esse vasto repertório que os jovens trazem da televisão, do cinema, da literatura, da imprensa e das mídias, que acabam compondo o currículo extra-escolar é o ponto de partida. Todavia a autora alerta:

