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Tecnologias, linguagem e processos formativos 
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Valente, Vania Rita de Menezes [Universidade do Estado da Bahia] 

Resumo: 

O desenvolvimento científico e tecnológico no contexto da informação e comunicação vem 

instituindo uma compreensão do conhecimento como base para dinâmicas produtivas variadas como 

a econômica, social, cultural e não poderia deixar de apontar a educacional, anunciando revoluções 

através de seu potencial técnico. Considerando esse momento, o estudo se desenvolve em torno de 

uma abordagem teórico-crítica da relação Educação e Tecnologias de Informação e Comunicação – 

TIC constituída nos contextos de formação escolar, através de questões pertencentes ao entendimento 

das tecnologias como linguagem, de referenciais para a construção de conhecimentos sobre 

tecnologia, analisando criticamente as contribuições dessa compreensão para a construção de sentidos 

e significados na inserção dessas tecnologias nos processos de formação e aprendizagem, através da 

identificação de novos indicadores para o trabalho pedagógico com as Tecnologias de Informação e 
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Comunicação. O cenário de desenvolvimento tecnológico relacionado à amplitude informacional e 

condição de comunicação na sociedade não garantem aprendizagens, mas podem potencializar a 

interação entre os sujeitos e o contexto, construindo uma relação que possibilite realizar variados 

percursos pautados na compreensão das habilidades cognitivas que favorecem a construção do 

conhecimento. Essa realidade mediatizada pelas Tecnologias portanto, traz consigo a necessidade de 

formação permanente e a aprendizagem contínua, através de alternativas que proporcionem a 

compreensão crítica do mundo, refletindo e compartilhando saberes, em espaços diferenciados, 

encontrando caminhos para transformar e enriquecer os processos de construção do conhecimento, 

procurando ir além da definição de um ponto de partida ou de chegada, captando as relações que os 

sujeitos desenvolvem com seus objetos de aprendizagem nesse percurso. 

Palavras-chave: 

Educação; Tecnologias de Informação e Comunicação e Linguagem. 

 

Relação Educação e Tecnologias de Informação e Comunicação  

Além de intensas, as transformações sociais têm se dado de maneira muita rápida e a “palavra chave”, 

agora, parece ser mudança. Participar desse processo de mudança é necessário aos contextos de 

formação, em atenção às questões que surgem, buscando entender seus significados e conseqüências. 

Paulo Freire (2000, p.30) diz “[...] não há cultura nem história imóveis. [...] há etapas, nas culturas, em 

que as mudanças se dão de maneira acelerada. É o que se verifica hoje. As revoluções tecnológicas 

encurtam o tempo entre uma e outra mudança.”  

Lima Jr. (2009) em suas reflexões acerca da relação entre educação e o contexto das tecnologias de 

comunicação identifica essa relação constituinte de um cenário de transformações qualitativas, que de 

forma paradoxal ao desenvolvimento tecnocientífico, gera microrrupturas e subversões na sociedade 

capitalista, apontando para a emergência de modos de fazer paralelo à ordem instituída. De onde se 

pode falar /indicar a constituição de práticas de formação inovadores a partir de um sentido crítico, 

criativo através das condições materiais e simbólicas instituídas pelo avanço das Tecnologias de 

Informação e Comunicação.  

A relação entre educação e tecnologia ao longo do tempo, desde a escrita até o rádio, tv e vídeo e hoje 

com computadores e Internet, sempre compreendeu/assimilou esses meios na perspectiva de 

transmissão de mensagens (PRETTO, 2002). Concepção que na maioria das vezes deságua em reforço 

às práticas pedagógicas, onde o professor é o emissor e aluno um mero receptor. Hoje o entendimento 

se faz no sentido de construir uma outra relação que favoreça diferentes caminhos e aprendizagens, 

pautados na construção de um referencial do que é aprender e ensinar com tecnologia, das capacidades 
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cognitivas que envolvem a construção do conhecimento mediada por tecnologias entre outros 

aspectos. 

É possível encontrar no contexto atual de inserção da informática na escola, sob a égide das demandas 

do mercado de trabalho, um direcionamento para a aprendizagem de aplicativos e softwares pelos 

alunos, bem como uma utilização pedagógica, baseada no enfoque  tradicional, que privilegia a 

transmissão de conceitos, não atentando às possibilidades de discussões e trocas que podem favorecer 

a construção do conhecimento a partir desses meios. As ações precisam ser pautadas na possibilidade 

de facilitar/promover mudanças pedagógicas e não “automação do ensino”, “alfabetização digital” ou 

coisa parecida, onde o princípio de modelagem é enfatizado em substituição à realidade da  linguagem 

(LIMAJR) , que é aberta e social em sua essência onde o sujeito realiza a comunicação, a expressão de 

desejos, manifestação de sentimentos, realização de objetivos, agindo e se inserindo num cotidiano 

dinâmico e transformativo que não se submete a uma forma rígida e imutável como um aparato 

técnico. (BAKHTIN, 2001) .  

 É interessante a professores e alunos aprenderem a usar os novos meios tecnológicos na educação, 

pensando-os através do exercício da reflexão coletiva que, conseqüentemente, embasará posições, 

iniciativas, novos percursos, através de questionamentos como: um uso subsidiando que propósitos 

educacionais? Através de que modelo pedagógico? Estabelecendo que tipos de relações sócio-

educativas? Implementando que tipo de valores e culturas? (ALONSO, 2000). 

Ao inserir os suportes informáticos na educação não se pode perder de vista que a aprendizagem tem 

como sujeitos fundamentais alunos e professores, através do processo de ensinar e aprender. Esses 

meios tecnológicos por si só não garantem aprendizagens, mas podem propiciar a interação entre esses 

sujeitos da aprendizagem, ampliando a condição de comunicação entre eles e entre eles e o contexto. 

Nesse sentido, a sociedade atual vem solicitando que a formação das pessoas desenvolva o senso 

crítico, a expressividade, a criatividade, a capacidade de trabalho em grupo, entre outras habilidades. 

Em conseqüência, o processo educacional, hoje em desenvolvimento, sugere que a escola tem de ser, 

antes de tudo, um ambiente “inteligente”, especialmente criado para a aprendizagem. Entender que a 

construção de conhecimentos faz parte da dinâmica da educação, que tem por finalidade a formação de 

indivíduos críticos num contexto histórico. 

Nesse cenário, pensar uma educação que resgate a relação do homem com a natureza no processo de 

apropriação da realidade e construção do conhecimento. O conhecimento se dá, pois, como resultado 

das múltiplas relações dos homens entre si e com a natureza na construção/transformação das suas 

realidades, através da apreensão da totalidade dos objetos de estudo, com suas contradições e 

mutabilidades, superando a concepção de conhecimentos como algo pronto, estático, cristalizado, 

onde o sujeito e objeto de conhecimento são separados.  
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Construir uma concepção de educação que desenvolve-se a partir da análise concreta das relações 

estabelecidas no contexto sócio-político-cultural e sustenta-se no processo de emancipação do homem, 

que não acontece apenas na esfera intelectual, mas também, na produtiva e histórica, entendendo o 

processo educativo como um fenômeno social, lastreado na dinâmica, contradições e interesses sociais 

que se dão nas atividades humanas na sociedade. Uma proposta de formação baseada na construção 

dos sujeitos em constante interação com suas realidades concretas de vida. Freire sempre chamou a 

atenção para a condição do homem de não apenas estar no mundo, mas com ele (o mundo). 

A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a 

simples adaptação, acomodação ou ajustamento. [...] implica em que, tanto a visão de si 

mesmo, como a do mundo, não podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um desgarrado... A 

sua integração o enraíza (2001, p.50).  

 

Compreendendo a educação como uma forma de intervir no mundo é preciso ter clareza que ela se 

concretiza através de um processo educativo intencional, caracterizado como projeto de emancipação 

política, pautado por uma pedagogia da práxis que ainda segundo Freire (1996), implica tanto o 

esforço de reprodução da ideologia quanto o seu desmascaramento e não uma coisa ou outra. É um 

erro pensá-la, apenas, reprodutora ou livre dos obstáculos da realidade em que se dá, o que pode 

implicar em distorção da compreensão histórica e da consciência, portanto comprometendo a 

verdadeira práxis.  

Diante disso, é no campo das experiências concretas, na interlocução crítica com a cultura e no embate 

com os projetos políticos existentes no movimento real da história que, para Gramsci (1979), se chega 

progressivamente à compreensão de si mesmo, à elaboração de uma própria concepção de mundo. 

Segundo ele, o pensamento é parte integrante da realidade e existe uma ligação muito forte entre o agir 

e o conhecer. Daí a importância de aspectos importantes, como a concretude das realidades escolares, 

com seus sujeitos únicos, com necessidades, finalidades e diferentes sentidos que fazem ou possam 

fazer as tecnologias para os seus contextos, suas realidades concretas, definidas pelo modo como 

produzem sua existência. Observar que espécie de transformação é que se quer e/ou precisa o contexto 

escolar.  

De acordo com Gadotti, 

[...] a formação da consciência do indivíduo  não é inata, exige esforço e atuação de 

elementos externos e internos ao indivíduo: a educação é um processo contraditório de 

elementos subjetivos e objetivos, de forças internas e externas. [...] Se a educação fosse um 

processo espontâneo, “natural” e não-cultural, não haveria necessidade de se organizar esse 

processo, de sistematizá-lo (2001. p.66). 
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Através de atitude crítica, essa é a forma pela qual o homem poderá vir a exercer sua tendência à 

integração, através da apreensão das contradições e conflitos presentes na realidade, vivenciando-as 

em sua plenitude, interferindo para superá-las, gerando assim, novas demandas de ação que poderão 

ampliar sua consciência crítica de mundo. Essa atitude, passa a ser o alvo dessa concepção de 

educação, que proporcionando a base necessária, favorece a reflexão acerca da capacidade de refletir e 

optar no diálogo constante com o outro. Dessa forma, como afirma Vigotsky (1998), o sujeito constrói 

sua inteligência na interação com o meio físico e social, através da relação mediadora da coletividade 

de que faz parte. 

 O entendimento de que encontrar as melhores formas de explicar, compreender um determinado 

conhecimento e/ou realidade é importante, mas também que se apreenda e compreenda os diferentes 

elementos que compõem essa realidade, em sua completude e interrelação, emergindo aí a condição de 

inacabamento do homem enquanto ser que vive essa realidade e conseqüentemente inacabamento do 

saber por ele produzido. 

Esse posicionamento pode favorecer a constituição de um ambiente propício ao desenvolvimento de 

ações com ênfase na interação dos sujeitos para a construção do conhecimento numa 

contemporaneidade situada pela emergência de um sistema eletrônico de comunicação caracterizado, 

segundo Castells (1999, p.354) “[...] pelo seu alcance global, integração de todos os meios de 

comunicação e interatividade potencial que está mudando e mudará para sempre nossa cultura.”. 

Esse é um desafio sobretudo para os sistemas públicos de ensino que precisam garantir a formação 

integral, crítica, criativa e reflexiva, fundamentada numa relação social igualitária e dialógica dos 

sujeitos pertencentes aos segmentos que têm os espaços escolares como seus principais lócus de 

formação. Possibilidade que nem sempre se constitui uma realidade consistente nessas instituições. 

São entraves que vão desde os aspectos técnicos e administrativos, de softwares e hardware até a 

construção de novas possibilidades didáticas que envolva/demande a participação dos alunos, 

acompanhamento individualizado das experiências, assim como uma maior atenção à formação de 

professores e criação de um sistema/espaço de comunicação onde professores e alunos possam 

experienciar/discutir/compreender as possibilidades e conseqüências da utilização da tecnologia na 

educação a partir de suas necessidades de aprendizagem. 

 

 

 

Formação para/com o uso das tecnologias de Informação e Comunicação 
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A escola, forma objetiva de realização da formação do homem, deixa de ser único espaço social de 

veiculação do conhecimento. As informações e inovações encontram-se disponíveis nos mass media e 

nos ambientes virtuais via rede, produzindo um conhecimento fragmentário, mas que seduz através de 

recursos de sons, imagens e movimentos, acessível a qualquer hora, uma infinidade de dados que 

precisam ser compreendidos, discutidos e trabalhados coletivamente, para serem apreendidos 

criticamente. Essa instituição pois, é o espaço para a seleção das informações de forma crítica, para 

promover a formação do sujeito capaz de discernir a verdade através da práxis coletiva, nas 

informações que se apresentam pasteurizadas e espetaculosas. 

É possível afirmar que as TIC podem levar à constituição de ambientes colaborativos inovadores, visto 

que permitem ampliar as zonas de atuação dos sujeitos pertencentes à práxis social em questão. A 

colaboração pode ser considerada uma categoria chave para a compreensão das novas formas de 

pensar o processo educativo, articulando técnica, educação e cultura. A ênfase é dada ao como se 

aprende, mediado pelos recursos da informática, pelas redes de comunicação e imagens interativas, 

que favoreçam a criação de novas maneiras de educar. Não é apenas para lidar com os elementos 

tecnológicos, mas, para construir e transformar o seu mundo de forma colaborativa, onde o pensar e a 

capacidade crítica sejam fortalecidos, garantindo assim a produção de conhecimento.  

O grande desafio é a construção de propostas de ensino que gerem desafios cognitivos aos alunos ou 

docentes. No que se refere à formação de professores para o uso das TIC, é preciso estar atento à 

superação do enfoque instrumental, que prepara unicamente para a aplicação, para o uso técnico, sem 

proporcionar um domínio consciente acerca da utilização das mesmas na sua prática cotidiana. 

A condição da tecnologia informática na construção da aprendizagem é a de facilitar/mediar a 

comunicação, a reflexão e a colaboração, a dinâmica entre esses sujeitos, incentivando a postura 

pesquisadora, através da troca de idéias e posições. Esses suportes favorecem novas relações do sujeito 

social com o conhecimento, através da modificação da relação emissão/recepção, gerando uma relação 

dialógica e possibilitando a co-criação do conhecimento e de soluções criativas para as necessidades 

institucionais e educacionais. (KENSKI, 2001). 

Esses suportes de base digital, possibilitam uma nova relação com o saber, através do potencial para 

produção, armazenamento e disseminação de diversas formas de conhecimento. Esses ambientes de 

rede apresentam abertura à descoberta, à pesquisa e experimentação no âmbito individual e coletivo. 

Aos sujeitos é dada a condição de individualmente participar, interagir com o contexto, ao passo que 

influencia, interage com  o saber coletivo.  

A educação, certamente, pressupõe participação ativa, movimento, troca intensa, que podem ser 

potencializados pelas TIC. Nesse sentido, a aprendizagem através de trocas presenciais e/ou a 

distância entre sujeitos de diferentes culturas, idiomas, realidades sociais, conduzem a resultados 
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diferenciados numa ação pedagógica que preze pelas interações e intercâmbios entre espaços, tempos 

e conhecimentos pluralizados, promovendo a orientação de processos individualizados, bem como de 

aprendizagem cooperativa (LÉVY, 2000). 

Discutir a formação de professores para esse contexto demanda atenção ao desenvolvimento da 

autonomia, onde os sujeitos identifiquem seu próprio ritmo de aprendizagem, sem perder de vista a 

cooperação e a possibilidade de aprender com o grupo. A partir da pesquisa coletiva incentivar o 

trabalho individual e o desenvolvimento de ações em grupo que permitam contextualizar, 

problematizar, refletir e encontrar novos significados, elaborando o conhecimento a partir da própria 

experiência com os meios. Sendo assim, realizar uma mudança de postura pedagógica é realizar uma 

outra cultura de ensinar e aprender, uma intersecção teoria-prática pedagógica.  

O diálogo com a realidade escolar, de forma crítica e criativa pode favorecer a constante 

transformação e manipulação do conhecimento que servirá de base a uma ação participativa nesse 

contexto. Tomar a prática pedagógica como origem do conhecimento pedagógico envolve o 

entendimento da unidade teoria/prática e dessa forma a compreensão dela como práxis, como uma 

ação dialética entre pensar e fazer, onde as possibilidades objetivas e subjetivas se entrecruzam na 

transformação consciente do contexto. Caracteriza-se por uma ação pedagógica consciente e coletiva, 

em que as possibilidades e limites da mesma são enfrentadas e analisadas em grupo, superando o 

caráter mecânico e burocrático que termina por fortalecer algum ativismo e individualismo no 

contexto pedagógico. 

Considerando os pontos acima se observa o quanto complexa é a ação pedagógica do professor que 

precisa ter garantida essa base numa formação que ultrapasse a dicotomia teoria/prática, evitando 

ações apenas operativas. Esse contexto, acena para o quão difícil ainda se apresenta a superação das 

velhas práticas pedagógicas instauradas em nosso cotidiano escolar, permeado fortemente por questões 

político-burocráticas, que mesmo reconhecendo e mantendo uma certa infra-estrutura, não reconhecem 

essa possibilidade como parte do processo de aprendizagem das pessoas, muitas vezes servindo de 

obstáculos às práticas inovadoras, dificultando que os sujeitos possam entender-se como produtores, 

construtores de suas práticas, em estreita relação com o ambiente escolar, onde estas se dão e as ações 

por ela projetadas, tendo a reflexão por base da relação teoria-prática na ação pedagógica concreta, em 

sua complexidade e contradições. (VALENTE, 2005) 

A criação e desenvolvimento de projetos colaborativos e interdisciplinares, que favoreçam a relação 

entre as áreas do conhecimento, o computador e a ação pedagógica, preservando as distâncias espaço-

temporais são necessárias e cabíveis às aprendizagens do grupo, desde que não tornem-se eventos 

pontuais, respeitando o tempo e espaço necessários à análise e reflexão do que está sendo 

desenvolvido, tendo a flexibilidade como ponto forte do processo de planejamento, com a participação 

dos envolvidos na definição de objetivos e finalidades, linhas teóricas e metodológicas.  
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A condição de reflexividade dos professores tem sido bastante discutida como um caminho de 

superação da racionalidade técnico-científica presente no contexto pedagógico. Em se tratando do uso 

de meios tecnológicos, esse fator assume preponderância para que não se trate e/ou os use de maneira 

que apenas venham  cristalizar posturas e bases já ultrapassadas para o contexto atual. 

A noção de postura reflexiva aqui estruturada na condição de pensar e refletir sobre o contexto na 

busca de desenvolver processos de criação e transformação, superando a situação de reprodução, 

através da consciência crítica. Consciência em parte construída pela formação teórica, por uma 

construção cultural crítica. 

Estes profissionais têm a função de instituir/disseminar a cultura de uso das TIC no contexto 

pedagógico, através da articulação da tecnologia com a produção de conhecimentos,  com o objetivo 

de transformação do contexto escolar, de redimensionamento do trabalho pedagógico, encontrando 

novas referências para o ensino, analisando a influência e possíveis mudanças na aprendizagem e 

produção de conhecimento, indo além da mudança de suporte.  Sendo assim, é importante que a 

formação do professor proporcione o desenvolvimento de atitudes de reconstrução, ampliação do 

próprio conhecimento, dialogando com o seu contexto educacional e social, numa dinâmica criativa e 

coletiva, vivenciando as certezas e as incertezas, equilíbrios e desequilíbrios que a construção do novo 

pode oferecer. Pois, como bem afirma Freire, “[...] é ensinando [...] que ensino também como aprender 

e como ensinar, como exercer a curiosidade epistemológica indispensável à produção do 

conhecimento (2000, p.141). Por isso, consciente de que o conhecimento não se dá abstratamente de 

uma pessoa para outra, ou isoladamente, mas através de ações coletivas. 

Nesse sentido é que alcançamos a superação da forma tradicional de ensino/formação que se baseia no 

trabalho prescrito, em forma de receituários ou modelos a serem seguidos onde a teoria é que 

determina a prática. A teoria deve ser, principalmente, um apoio à reflexão sobre a prática, 

fortalecendo as condições para ir além da aceitação de informações, mobilizando as bases conceituais 

para o enfrentamento da realidade, apropriando-se do momento concreto para pensá-lo e reagir a ele, 

buscando o diálogo entre o fazer e o princípio que lhe serve de sustentação. 

Faz-se necessário a construção de estratégias que auxiliem a utilizar de maneira consciente e produtiva 

o pensar. Tornar-se consciente das estratégias de aprendizagem a que recorre para construção e 

reconstrução dos seus conceitos, atitudes e valores, a partir das contradições que se apresentam no 

contexto de ação. Vale chamar a atenção também em relação à pratica apresentada como produto final 

ou mesmo uma obrigação em apresentar algo, com objetivo de terminalidade onde  pensa-se sobre o 

que fazer, o como fazer mas não sobre o que se fez ou está fazendo, trabalhando a partir de uma 

prática idealizada, sem ênfase na prática concreta, com o que tem sido desenvolvido, vivenciado por 

esses professores . 
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O olhar crítico sobre a própria experiência, a realização da reflexão sobre a ação, conseguindo retirar 

elementos para reestruturar e redirecionar a ação pedagógica em sala de aula, não deve acontecer 

apenas no limite e condições de cada um individualmente a partir da compreensão que consiga 

construir nos momentos de estudo. São necessários momentos estruturados para pensar/refletir ações 

coletivamente  aprofundando discussões, relacionando as discussões teóricas e a prática pensada ou 

realizada. Em se tratando de uma formação estruturada para a construção de um contexto de mudança, 

baseada numa lógica de construção coletiva, como base para reflexão e ampliação do pensar e agir dos 

sujeitos, é importante que ela mesma (a formação) seja a vivência da mudança. Como bem fala Freire 

(2000 p. 102), o exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento enquanto 

se conhece, de pensar o quê das coisas, o para quê, o como, e em favor de quê, de quem, o contra quê, 

o contra quem são exigências fundamentais de uma educação democrática à altura dos desafios do 

nosso tempo. 

A resposta aos desafios que o processo de mundialização em curso fortalecido pelas tecnologias de 

informação e Comunicação nos apresenta passam indiscutivelmente pela educação e formação dos 

sujeitos, tornando-se  principais caminhos de integração, promoção social e realização pessoal que 

habilitarão os indivíduos no acompanhamento às  exigências e construção de uma sociedade mais 

inclusa e coerente, que se sobreponha a valores economicistas e mercantilistas, através da interação e 

colaboração. 

A expectativa é que esse entendimento favoreça a edição e transformação de caminhos/linhas de 

pensamento para que se apropriem dos processos geradores dos conhecimentos, numa perspectiva 

dialógica, através da interação entre os sujeitos que de acordo com Bakhtin (2001) são percebidos em 

suas singularidades, mas situados em relação com o contexto histórico-social. Espera-se que, através 

desse diálogo e reflexão com a realidade os sujeitos envolvidos construam, tomem consciência de suas 

atividades cognitivas, dos procedimentos investigativos utilizados, aprendendo a gerenciar e 

aperfeiçoar suas aprendizagens.  
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