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Resumo: Este trabalho discute como as Tecnologias de Comunicação e Informação 
(TICs) têm-se constituído em um valioso recurso mediador no processo de ensino e 
aprendizagem, uma vez que constantes mudanças no mundo globalizado têm 
reconstruído o modo como as pessoas pensam, se comunicam e aprendem. Em 2009, a 
escola estudada foi contemplada com um Telecentro Comunitário, espaço com 
computadores conectados à Internet. Trata-se de uma escola pública federal que atende 
a um alunado cujo acesso às TICs, em geral, é limitado, quando não inexistente. Nessa 
perspectiva, o Projeto Inclusão Digital e Educação foi elaborado e sido desenvolvido com 
os objetivos de contribuir para a inclusão digital e educacional mediante as TICs e 
intensificar as práticas pedagógicas da instituição escolar. Os procedimentos 
metodológicos consistiram na aplicação de questionários aos usuários do Telecentro para 
se compreender qual a necessidade de uso das TICs, bem como na oferta de oficinas por 
monitores (alunos da licenciatura). Constatou-se que, do grupo de 607 sujeitos 
respondentes, 60% em média tinha o ensino fundamental incompleto e a grande maioria 
expressou imensa dificuldade no ambiente informatizado. Em relação à demanda pelas 
TICs, a busca pelo lazer, como jogos online, foi seguida pela necessidade de 
comunicação via e-mails e sites de relacionamento. As oficinas pedagógicas de inclusão 
digital, por sua vez, tiveram uma grande procura, sobretudo por alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Em suma, o Projeto Inclusão Digital e Educação propiciou um 
aprendizado significativo aos seus participantes e integrantes, mediante troca de saberes 
e de experiências. Conclui-se que a importância das TICs extrapola o mero acesso a um 
espaço com computadores e Internet, uma vez que, por meio de práticas pedagógicas 
pertinentes, mostra-se possível intervir na realidade social de sujeitos diversos 
possibilitando-lhes a inclusão digital em um contexto educacional escolar. 
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Introdução 

 

A tecnologia como construção social é inventada e reinventada de acordo com o 

momento sócio-histórico no qual se vive. Nessa perspectiva, a cultura no mundo 

contemporâneo encontra-se intrinsecamente relacionada “à ideia de interatividade, de 

interconexão, de inter-relação entre homens, informações e imagens dos mais variados 

gêneros” (COSTA, 2002, p. 8). Quando se fala de acesso à tecnologia trata-se, na 

verdade, da incorporação de um pensamento socialmente estabelecido e que orienta as 

pessoas a perceberem o mundo de uma forma particular. 



 

 
 

 

A perspectiva deste trabalho é a de que as Tecnologias de Comunicação e 

Informação (TICs) representam um imperativo para o exercício da cidadania, pois 

contínuas mudanças mundiais têm reestruturado os grupos sociais em sua diversidade 

linguística e cultural, reconstruindo a forma como as pessoas pensam e aprendem 

(KELLNER; SHARE, 20081). Afinal, a era da informação, via novas tecnologias, está a 

pleno vapor, remodelando sociedades e identidades no mundo todo. 

De fato, na atualidade, encontra-se disponível, por meio da rede mundial de 

computadores, o acesso a um crescente e complexo banco de dados acumulados ao 

longo da história pela humanidade. Mas se os avanços tecnológicos criaram novas 

possibilidades para o livre fluxo de informações, inclusive com o uso de redes sociais, a 

extrema desigualdade social e econômica brasileira se expressa também em significativa 

exclusão digital. Mostra-se, pois, importante a formulação e a implantação de políticas 

públicas pelo Estado “para ampliar o contingente de ‘infoincluídos’ no país” (MATTOS; 

CHAGAS, 2008, p. 692). 

Sendo assim, a utilização de TICs nas práticas pedagógicas em desenvolvimento 

tem sido não apenas discutida, como têm sido implantadas propostas que promovam sua 

universalização no sistema público de ensino, sobretudo no intuito de se obter a dupla 

inclusão: social e digital. 

Sem dúvida, os custos de acesso ao computador e à Internet ainda excluem 

muitas pessoas do uso das TICs. Portanto, a escola pública é um dos locais onde o 

Estado pode intervir de modo a permitir à população o acesso às práticas socioculturais, 

inclusive às tecnológicas. 

No esteio das políticas públicas de inclusão social, os Telecentros Comunitários, 

espaços com computadores conectados à Internet, têm-se firmado como uma iniciativa 

governamental bem recebida por pretender a redução da desigualdade no mundo da 

educação informatizada. Assim, com acesso público e gratuito às TICs, os Telecentros 

Comunitários parecem constituir um programa de inclusão digital capaz de, aliado a 

outras medidas, viabilizar uma maior participação e justiça no campo da inclusão social 

com vistas à cidadania. 

A escola, local do estudo aqui apresentado, recebeu, em 2009, do Ministério das 

Telecomunicações, o Telecentro Comunitário Anísio Teixeira (FIG. 1), que pode ser 

utilizado pela comunidade escolar ou externa. Considerando-se que pesquisas recentes 

apontam a importância de espaços comunitários para o processo de inclusão digital 

                                                 
1http://www.cedes.unicamp.br 
2http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
99362008000100006&lng=pt&nrm=iso 



 

 
 

 

(SILVA et al, 20053; DEMO, 20094), os Telecentros Comunitários têm o papel de se 

tornarem um ambiente educativo e formativo para o exercício da cidadania, já que no 

mundo globalizado a inclusão digital tem se mostrado indispensável para a inserção 

sociocultural e econômica (UK ONLINE, 20075). Espera-se que os Telecentros viabilizem, 

com ajuda de monitores aptos a orientá-los, o acesso às TICs por pessoas que delas 

comumente não fariam uso ou por falta de conhecimento e/ou por não possuírem 

computador e/ou acesso à Internet. 

 

 
FIGURA 1 – Telecentro Comunitário Anísio Teixeira 

 

A educação para a informação está, portanto, no cerne de uma nova e desejada 

sociedade “incluída”, que seja amparada na consideração “cuidadosa” de uma educação 

que envolva novas e ousadas abordagens relacionadas ao acesso à informação por meio 

das TICs (SILVA et al, 2005, p. 36). 

                                                 
3http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
19652005000100004&lng=en&nrm=iso 
4http://www.facec.edu.br/seer/index.php/docenciaepesquisaeducacaofisica/article/viewFile/80/140 
5http://www.ukonlinecentres.com/media-centre/research-
reports/item/download/118_9f51cf7784a0b8ccf48c5c45a804c64e.html 



 

 
 

 

Nesse contexto, o Projeto Inclusão Digital e Educação foi elaborado e encontra-se 

em andamento e, por intermédio do uso das TICs, objetiva intensificar as práticas 

pedagógicas em curso na escola estudada e possibilitar o acesso ao mundo digital como 

direito à ampliação das vivências comunicativas e culturais à comunidade em geral.  

 

 

A escola estudada e a metodologia utilizada 

 

A escola pesquisada mantém o ensino fundamental regular em período integral e 

na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. Em sua 

grande maioria, os alunos são oriundos de grupos menos favorecidos em termos 

socioeconômicos e culturais e que não detêm o capital linguístico socialmente 

reconhecido e legitimado.  

Com a implantação do Telecentro Comunitário Anísio Teixeira, a intenção é 

possibilitar, por intermédio das TICs, não só novos conhecimentos, como também 

habilidades cognitivas e competências sociais.  

Para tanto, o Telecentro conta com bolsistas e/ou voluntários, alunos da 

licenciatura, para atender e orientar os diversos usuários quanto às possibilidades de uso 

das TICs. 

A pesquisa tem sido realizada por meio da aplicação de questionários aos 

diversos usuários do Telecentro ― sejam alunos da escola6, da comunidade escolar ou 

externa ― para conhecer o seu perfil e se compreender como eles têm se situado em 

relação à nova “cultura digital”.  

Concomitante à pesquisa, ocorre a oferta de oficinas, segundo as demandas 

apresentadas, mas com o cuidado de se ater ao objetivo maior de inclusão digital nesse 

espaço público que se inscreve sob a égide da educação e da cidadania. Além de 

observar as demandas, em geral identificadas mediante a aplicação de um pequeno 

questionário aos alunos da escola e aos usuários externos, a oferta de oficinas varia 

também em razão do número de bolsistas ou voluntários participantes do Projeto no ano 

em questão. 

Como mencionado, as oficinas pedagógicas, voltadas para o acesso às TICs, são 

elaboradas e ministradas por monitores, alunos de licenciatura, sob a orientação semanal 

da Coordenação do Projeto Inclusão Digital e Educação, de modo a organizar-se 

conjuntamente cada etapa do trabalho, tanto no que se refere à atuação dos monitores 
                                                 
6 Para uso do Telecentro, os alunos da escola, menores de idade, devem ter autorização escrita 
dos pais e/ou do responsável legal. Essa precaução se faz necessária para se evitar que o aluno 
acesse sites e/ou realize outras atividades que não estariam de acordo com os valores de sua 
família. 



 

 
 

 

no Telecentro, como à participação deles na pesquisa. Nessas reuniões semanais entre 

Coordenação e monitores, além da orientação e planejamento do trabalho, são 

estudados textos afins que possam contribuir para a formação dos licenciandos, bem 

como para o aprimoramento do Projeto. 

Mensalmente acontece uma reunião geral com toda a equipe propositora do 

Projeto, incluindo o pessoal que atua no apoio técnico, com o objetivo de se avaliar o 

processo em curso. O trabalho é, pois, avaliado por todos os envolvidos, inclusive pelos 

usuários do Telecentro7. A perspectiva de avaliação pretendida é, pois, processual e 

reflexiva, e o mais abrangente possível. 

Para a realização das oficinas são elaboradas apostilas pelos monitores em 

função do público inscrito e de acordo com os objetivos a serem alcançados. Geralmente, 

as oficinas acontecem uma vez por semana e têm a duração de três meses. Exceto pelos 

horários em que as oficinas de inclusão digital são ministradas, o público em geral tem 

acesso ao Telecentro Comunitário para diversas atividades relacionadas às TICs, das 

nove às 20 horas, sempre com a orientação de monitores.  

 

 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como mediação para o 

processo de ensino e aprendizagem na escola 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no artigo terceiro coloca “a 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 

e dos valores em que se fundamenta a sociedade” (BRASIL, 19968, grifo nosso) como um 

dos objetivos da educação fundamental. Por sua vez, Demo (20009), em palestra por ele 

proferida, disse que está “chegando o dia em que praticamente toda educação será 

‘teleducação’, ou seja, mediada por alguma forma de instrumentação eletrônica”.  

Coscarelli (2005, p. 27) também coaduna da visão de que a “a informática precisa 

entrar na escola” porque ela pode ser um recurso capaz de “minimizar a exclusão de 

muitos sujeitos já excluídos em muitas outras situações”. E como o uso efetivo das 

potencialidades oferecidas pelas TICs apresenta-se restrito justamente às camadas 

sociais mais favorecidas, a inclusão digital pode e deve ser “inserida no processo 

educacional brasileiro, constituindo-se como parte dos valores sociais que permitam aos 

indivíduos exercerem sua plena cidadania dentro do ambiente escolar” (MATTOS; 

                                                 
7 Há um e-mail e também uma “caixa” na sala do Telecentro para que os usuários possam 
encaminhar sugestões e críticas à equipe do Projeto. 
8ftp://ftp.fnde.gov.br/web/siope_web/lei_n9394_20121996.pdf 
9http://educacaoetecnologiapa.blogspot.com.br/2012/05/pedro-demo-tecnologia-na-educacao-e-
na.html 



 

 
 

 

CHAGAS, 2008, p. 84). 

Constatou-se, pela análise dos dados obtidos com a pesquisa, que muitos 

usuários tiveram sua primeira oportunidade de contato com as TICs, inclusive manusear 

um computador e acessar a Internet, por meio da proposta pedagógica desenvolvida pelo 

Projeto Inclusão Digital e Educação. Dentre os 607 respondentes, 60% tinha o ensino 

fundamental incompleto e expressou imensa dificuldade no ambiente informatizado. 

Em geral, para além das oficinas, os usuários do Telecentro Comunitário o têm 

procurado para: realizar jogos online, acessar sites de relacionamento, enviar mensagens 

eletrônicas como e-mails, fazer pesquisas escolares, elaborar e/ou imprimir documentos 

como currículo, consultar sites governamentais e/ou não governamentais etc. O tempo 

médio de uso do Telecentro nesses casos é de 25 minutos por pessoa. 

Uma vez que o corpo discente da escola pesquisada não tem, em sua grande 

maioria, acesso à tecnologia digital. Sendo assim, o uso do Telecentro tem sido 

realmente “disputado” pelos alunos, de tal modo que foi preciso fazer uma escala por 

faixa etária nos intervalos das aulas. 

Verificou-se que 84% dos usuários do Telecentro são alunos da própria escola 

que, nos intervalos das aulas ou após seu término, buscam esse espaço informatizado, 

sobretudo, com o intuito de entretenimento: 88% o utilizam para jogos eletrônicos. Desse 

grupo, 57% são do sexo masculino. Dos 16% dos outros usuários, a maior parte são 

alunos da EJA, utilizando o Telecentro para acesso a sites de entretenimento (80%), e-

mail (14%), oficinas (4%), e pesquisas escolares (2%). 

Pela utilização que tem sido feita do Telecentro por grande parte dos usuários, 

poder-se-ia pensar, a princípio, se a procura maior por alguma forma de entretenimento 

ou de comunicação resultaria em algum modo efetivo de aprendizagem. No entanto, 

justamente nos momentos que não os das oficinas pedagógicas, quando os conteúdos 

tidos como mais interessantes aos sujeitos são acessados, parece muito provável que a 

“significação” dos conteúdos e práticas exerça um papel preponderante para que a 

aprendizagem ocorra. Segundo as teorias da aprendizagem, só se aprende 

adequadamente quando somos capazes de perceber um sentido, quando nos engajamos 

de fato na situação de aprendizagem (MOREIRA, 2006).  

Ainda nos momentos em que os usuários utilizam o Telecentro de maneira 

autônoma, para a teoria da equilibração de Piaget (2012), pode-se aprender através de 

etapas progressivas, ou seja, em cada nova etapa, as anteriores são reconstruídas de 

maneira sucessiva, vindo o sujeito a alcançar conhecimentos cada vez mais amplos. 

Além disso, no Telecentro é muito comum a troca de conhecimentos e de 

experiências não apenas entre monitores e usuários, mas também entre estes últimos. 

Assim, aqueles sujeitos que possuem um pouco mais de conhecimento acerca das TICs, 



 

 
 

 

o compartilha com os demais, sejam eles colegas ou recém-conhecidos. Configura-se, 

pois, com certa frequência, no espaço do Telecentro Comunitário Anísio Teixeira, uma 

rede colaborativa entre os diversos sujeitos usuários com uma troca efetiva de saberes, 

de aprendizagens. 

De todo modo, é fundamental esclarecer que as novas tecnologias não 

“inventaram a aprendizagem”, e sim trouxeram muitas novidades úteis à aprendizagem. 

Uma novidade a ser ressaltada é a de que no computador, por exemplo, o sujeito não 

apenas “lê” textos, mas lida com outras formas de expressão como imagem e som, 

animação, interatividade, comunicação. Essas modulações, muito mais características do 

nosso modo de ser (DEMO, 2009), tendem a tornar o processo de ensino e 

aprendizagem através das TICs mais fácil, mais fluido.  

 

 

FIGURA 2 – Oficina pedagógica de inclusão digital realizada em 2010 

 

Em relação às oficinas (cf. FIG. 2), 80% dos participantes tinham entre 25 e 59 

anos, sendo 80% alunos da EJA, com domicílio no entorno da escola. Essa maior 

procura das oficinas de inclusão digital por adultos acima de 25 anos parece ratificar que 

a exclusão, dentre outros aspectos, caracteriza-se por um descompasso temporal: tempo 



 

 
 

 

em que não se teve a oportunidade e/ou a necessidade de se aprender.  

Outro dado interessante é que 90% dos alunos das oficinas eram do sexo 

feminino e tinham como objetivo se qualificarem e/ou atualizarem em relação às TICs. 

Além disso, durante as oficinas, as mulheres também revelaram maior interesse e melhor 

desempenho no aprendizado, o que corrobora a ascensão feminina na educação escolar 

brasileira (BELTRÃO; ALVES, 200410).  

Importante o fato de que a presença constante de um monitor tem sido 

imprescindível, não apenas para orientar quanto ao uso do Telecentro, mas 

especialmente para ajudar o sujeito iniciante em suas dificuldades no uso das TICs. Além 

disso, em sua atuação no Telecentro, e em especial durante a realização das oficinas, o 

monitor tem a oportunidade de vivenciar aspectos importantes das práticas pedagógicas 

escolares que muito podem contribuir para sua formação docente, como planejamento e 

avaliação das aulas, elaboração de material didático, relação professor-aluno, condições 

de trabalho, indisciplina etc. 

 Cabe ainda ressaltar que se a acessibilidade informacional é fundamental para a 

inclusão social no mundo contemporâneo, sua concretização em um contexto 

educacional escolar parece-nos permitir não apenas atuar sobre o aprendizado, mas 

também possibilitar aos sujeitos envolvidos usar e transformar o conhecimento construído 

coletivamente. Como lembram Kellner e Share (2008, p. 706), essa concepção de ensino 

e aprendizagem, tendo por base a comunicação dialógica, “demanda a práxis, a reflexão 

crítica juntamente com a ação, para que se possa transformar a sociedade”. 

 

 

Algumas conclusões 

 

Pelo exposto nessa análise, percebe-se que a existência de um espaço como o 

Telecentro Comunitário em um ambiente escolar, com acesso gratuito e livre às TICs, 

constitui-se em uma novidade e em uma oportunidade singular, em especial para os 

sujeitos até então excluídos do mundo digital. 

Na avaliação de Lima e Furtado (2008), as escolas públicas são os locais ideais 

para a implantação dos Telecentros, uma vez que, no atendimento aos jovens de baixa 

renda, as escolas potencializariam a inclusão digital numa perspectiva educacional e 

social. Todavia, para que os recursos tecnológicos e midiáticos possam ser integrados de 

maneira significativa, é importante ir além do acesso, criando condições para que os 

alunos e demais membros da comunidade escolar possam se expressar por meio das 

                                                 
10http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_abep/PDF/ABEP2004_111.pdf 



 

 
 

 

múltiplas linguagens, dominar operações e funcionalidades das tecnologias, compreender 

suas propriedades específicas e potencialidades para uso na busca de solução para os 

problemas da vida (ALMEIDA, 2009, p. 8). 

A proposta pedagógica de uso das TICs como recurso no processo de ensino e 

aprendizagem se pauta, pois, pela proposição de que os sujeitos nela envolvidos sejam 

percebidos como críticos, reflexivos e atuantes em relação à sua realidade, assim como 

capazes de ampliar sua compreensão de uma vivência local para outra, multicultural e 

global (COUTO; SILVA, 200811). Mas grandes esforços ainda devem ser envidados de 

modo a propiciar aos alunos da escola estudada, às suas famílias e à comunidade em 

geral, a inserção em um ambiente favorecedor da aprendizagem via as TICs. Afinal, 

como afirma Demo (2009, p. 59), “’situar’ a aprendizagem significa realizá-la na vida 

concreta do aluno, não para nisto se aquietar, mas como ponto de partida para mudanças 

que vão sempre além daquilo que se encontra dado”. 

Ao pensar a educação hoje, deve-se, pois, levar em consideração uma nova 

forma de estar no mundo, pois as TICs trazem para a escola outros suportes de leitura e 

escrita. Trata-se da socialização dos conhecimentos produzidos, de modo a colocar a 

formação básica como direito e condição para o exercício da cidadania. 
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