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Resumo 

 

O presente artigo trata das implicações provocadas pelas mensagens midiáticas no espaço 

educacional, considerando os entendimentos, nem sempre convergentes, entre gerações de 

“nativos e imigrantes digitais” - expressão de Marc Prensky, nascidas em contextos sociais 

e culturais diferentes. O estreitamento dos vínculos entre professor e aluno no que se refere 

às dinâmicas comunicativo-tecnológicas é um fato. O problema contemporâneo é realizar 

esta aproximação e confluência dos docentes e discentes com as dinâmicas sob um enfoque 

não instrumental, resistindo à sedução das máquinas, ao famoso “canto da sereia”, com o 

perigo de ignorar dimensões humanas essenciais.   

 

Palavras-chave: Linguagem; comunicação; dispositivo; nativos e imigrantes digitais. 

 

Considerações Iniciais 

“De volta para o futuro” talvez seja o nome perfeito para a identificação do cenário a 

seguir. Alguns minutos após bater o sinal anunciando o início da primeira aula, os alunos do 

8º ano começam a entrar na classe da professora de Língua Portuguesa, cada um carregando 

o seu próprio notebook, tablet e iPhone. Ao se acomodarem em grupos nas mesas, não 

retiram cadernos - imediatamente abrem seus computadores, conectam-se à internet (sem 

fio e de alta velocidade) e estão prontos para aprender a lição do dia.  

Em seguida, a docente inicia o conteúdo proposto na lousa digital, mas observa o 

planejamento na folha impressa sobre a mesa dizendo que cada dupla decidirá quais 

atividades fará naquele momento. Depois de pesquisas na web e vídeos com conteúdos 

acerca da temática, lição de casa? Nem pensar! Os discentes produzem um relatório 

compartilhado com os colegas pelos serviços de arquivos on line Google Docs.  

De um lado, a cultura impressa dos livros, do papel, da tecnologia do giz, quadro 

negro, marcas sólidas do modelo iluminista, sem contar o som característico chamando os 

alunos para a disposição em salas. De outro, celulares, computadores e acesso a www, 

colaborando com a proliferação dos dispositivos, marca do século XXI.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 6 – Interfaces Comunicacionais - GP Comunicação e Educação do XII Encontro dos 

Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista, pedagoga, especialista em Globalização e Cultura, coordenadora dos cursos de formação continuada docente 

de Barueri/SP, mestranda do Curso de Ciências da Comunicação da ECA/USP, e-mail: costa.lisa1@gmail.com. 
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A descrição das mudanças no ambiente escolar e da relação com os aparatos da 

tecnologia e comunicação feita nestes primeiros parágrafos remete a um imaginário coletivo 

existente nos discursos de pais, educadores e educandos acerca das lacunas no modelo 

educacional tradicional. O contexto apresentado retrata a realidade de diversos colégios da 

rede particular de ensino, mas, infelizmente, não reflete a situação da maioria das escolas 

públicas do Brasil. 

 Diante das alterações sociais citadas, é necessário admitir que, na 

contemporaneidade, a comunicação ocupa lugar estratégico e central, como enfatiza John 

Thompson (2011) em A Mídia e a Modernidade. 

 Para o sociólogo, as interações face a face, que prevaleciam anteriormente, foram 

substituídas pelas relações mediadas, o que culminou no seguinte fenômeno: “[...] levar os 

indivíduos a preferirem, cada vez mais, buscar informações e conteúdo simbólico em outras 

fontes [referindo-se à mídia] do que nas pessoas com quem interagem diretamente no dia-a-

dia” (2011:82). Thompson defende como argumento principal de sua teoria que: 

os meios de comunicação estão inextricavelmente ligados às formas de 

ação e interação que os indivíduos criam e das quais participam ao usar 

esses meios e nada ilustra esse ponto mais claramente que as formas 

múltiplas da ação e interação que foram criadas, ou expandidas e 

amplificadas, pela comunicação mediada pelo computador online. 

(2011:10). 

 

Sendo assim, este artigo pretende refletir, a partir da Comunicação, sobre os (des) 

ajustes existentes na implementação de dispositivos comunicativo-tecnológicos na relação 

professor/aluno e, consequentemente, sobre as implicações decorrentes de seu uso no 

espaço escolar.  

Para tanto, ressalto a importância de conceitos norteadores, tais como: linguagem, 

por Mikhail Bakhtin (1989); nativos e imigrantes digitais, pelo americano Marc Prensky 

(2001); dispositivo, de Giorgio Agamben (2009); interface Comunicação e Educação, de 

Adilson Citelli (2010, 2012).  

A fim de alcançar o objetivo inicial proposto, apresentarei os referidos teóricos 

orientadores, os diálogos possíveis a partir destes conceitos e as considerações finais.   
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2 Perspectivas teóricas adotadas  

2.1 Comunicação e Linguagem: diálogos múltiplos 

 O cenário contemporâneo, quanto ao complexo aparato tecnológico, convergente e 

interativo, parece recorrer cada vez mais às novas maneiras de compreender os desafios 

linguareiros, desdobramentos e estratégias que compõem a ampla composição de sentidos, 

ratificando a assertiva de que a base da comunicação é fundamentalmente linguagem sob 

diversas configurações de códigos e signos. 

 Mikhail Bakhtin (1895-1975) propôs um entendimento radical desses processos, de 

caráter sócio-histórico: ele afirma que o significado é formado devido às múltiplas 

interações entre indivíduo, cultura e história. Explica que a interação não pode ser lida 

como uma simples tradução de ligações comunicativas entre os sujeitos: “A interação 

verbal constitui a realidade fundamental da linguagem” (BAKHTIN, 1989:109). 

 A investigação destas interligações necessita do esclarecimento de dois conceitos 

importantes e integradores presentes na obra do autor russo: o dialogismo e a polifonia.  

 O primeiro ultrapassa a mera definição técnica comunicacional para se mostrar 

como uma verdadeira forma de compreender o mundo, as relações humanas. Assim: 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma 

das formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas, 

pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não 

apenas como a comunicação em alta voz, de pessoas colocadas face a 

face, mas toda a comunicação verbal de qualquer tipo (BAKHTIN, 

1989:109). 

 

 A natureza dialógica é um viés do pensamento de Bakhtin, que postula ser esta um 

produto da relação entre dois indivíduos organizados socialmente e que, portanto, ocorre 

em um contexto socioideológico. 

Já a dimensão polifônica, revelada pelo autor russo em Cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento (2010), encontra-se no pensamento segundo o qual o caminho da 

linguagem é revelado no encontro entre vozes, em sua pluralidade, que envolvem os 

enunciados. Ou seja, os diferentes sistemas de signos produtores de significação expressam, 

em cada momento enunciativo, as formações discursivas variadas. 

Os conceitos centrais de Bakhtin são, portanto, instrutores acerca das reflexões sobre 

os discursos midiáticos. Ensinam-nos sobre a descentralização das linguagens em 

circulação nos meios de comunicação – na qual, ao caráter plural, são ajustados também 

elementos políticos e ideológicos. Sendo assim, o sentido não está localizado na palavra, no 
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sujeito ou nos interlocutores - ele é resultado da ligação entre locutor e receptor, produzido 

por meio de signos. Na visão do russo (1992:123):  

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, 

nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 

da interação verbal realizada através da enunciação. 

 

O caráter de diálogo reflete correntes interlocutivas que se compõem e decompõem 

numa dimensão social complexa. Não existe uma instância fundadora: toda linguagem é 

derivada de outra numa espécie de retroalimentação. 

Enfim, na análise bakhtiniana, é na palavra que a comunicação social aparece mais 

clara, pois ela é o modo mais puro de relação. 

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da 

palavra é absorvida por sua noção de signo. A palavra não comporta nada 

que não esteja ligado a esta função, nada que não tenha sido gerado por 

ela. A palavra é o modo mais puro e sensível de relação social 

(BAKHTIN, 1992:36). 

 

   Ainda sobre os conceitos, Adilson Citelli, em Palavras, meios de comunicação e 

educação, postula que a linguagem verbal deve ser reconhecida como uma 

prática social, mediação, sistema simbólico, possibilidade de ação, 

ancorada em procedimentos interlocutivos, interativos e dialógicos que 

facultam a construção dos sentidos e seus efeitos, respeitados os diferentes 

níveis, planos e trâmites contextuais, cuja realização ocorre segundo 

fluxos comunicativos presentes na geração/produção, circulação e 

recepção de mensagens (2006:32). 

 

Sob estes enfoques, podemos pensar a linguagem como o mais antigo dos chamados 

dispositivos, conceito a ser apresentando no próximo tópico, já que ela exerce, entre outras 

funções, a orientação dos discursos, opiniões, gestos e condutas. Recorro, então, a Giorgio 

Agamben para um aprofundamento conceitual teórico. 

 

2.2 Dispositivos: midiático e técnico  

Quando tratamos de mídia e suportes tecnológicos, há expressões que circulam 

livremente nos discursos sociais e, neste artigo especificamente, no âmbito escolar. 

Verificamos, assim, o crescente uso de determinadas palavras que, com o decorrer do 

tempo, tornaram-se sinônimos da inserção destes aparatos nos processos educativos. Caso 

de “dispositivo”, um termo decisivo na estratégia de Michel Foucault, de acordo com a 

releitura do italiano Giorgio Agamben (2009).  
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Para o estudioso, o filósofo francês usa a terminologia com frequência, desde a 

década de 1970, sem nunca ter propriamente definido o conceito; trata-se de algo que não é 

particular nem se refere somente a esta ou àquela tecnologia de poder. 

O autor faz um breve resumo, dividido em três pontos, do fundamento foucaultiano 

acerca do vocábulo: a) é um conjunto heterogêneo, linguístico e não linguístico, que inclui 

virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis e 

medidas de polícia, proposições filosóficas etc., enfim, é a rede que se estabelece entre 

esses elementos; b) possui sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre 

numa relação de poder; c) como tal, resulta do cruzamento de relações de poder e saber.  

Nos dicionários franceses de uso comum, o italiano encontrou significados que estão 

de algum modo presente, em sua visão, na concepção de Foucault: 1) um de sentido jurídico 

estrito (é a parte da sentença/lei que dispõe e decide); 2) um tecnológico (o modo de 

disposição das partes de uma máquina, o mecanismo); 3) um militar (o conjunto dos meios 

dispostos a um plano). Sendo assim, afirma: “chamarei literalmente de dispositivo qualquer 

coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres 

viventes” (AGAMBEN, 2009:40).  

 Da reflexão acima, deriva a divisão do mundo de Giorgio Agamben em: seres 

viventes, dispositivos e uma terceira classe resultante do contato entre estes, os sujeitos. 

Neste sentido um mesmo ser humano pode, por exemplo, tornar-se o lugar de múltiplos 

processos de subjetivação: o usuário de celulares, o navegador da internet, o escritor.  

 A categoria da subjetividade perde consistência e vai ao extremo aspecto do que o 

estudioso chama de mascaramento de toda a identidade pessoal, no qual o processo de 

“dessubjetivação” ocorre. Ao ser capturado no dispositivo, seja ele qual for, um telefone 

celular ou televisão, não surge um novo sujeito, uma nova subjetividade, mas, ao contrário, 

há lugar para um novo número, uma máscara de medir audiências. 

 Neste quesito, em relação à esfera midiática, alguns autores já atribuem aos meios 

comunicacionais, como a televisão, a noção de “dispositivo pedagógico da mídia”, como 

faz Rosa Maria Bueno Fischer com base no pensamento de Michel Foucault. Considera: 

Um aparato discursivo (já que nele se produzem saberes, discursos) e ao 

mesmo tempo não discursivo (uma vez que está em jogo nesse aparato 

uma complexa trama de práticas, de produzir, veicular e consumir TV, 

rádio, revistas, jornais, numa determinada sociedade e num certo cenário 

social e político) a partir do qual haveria uma incitação ao discurso sobre 

“si mesmo” (FISCHER, 2002:155).
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Fischer centraliza sua investigação nas estratégias da TV para se firmar como um 

local especial de “educar”, da “verdade”, ao realizar a apuração dos fatos (violências, 

crimes), e sobre a constante atribuição do concreto a TV, ou seja, o “ensinar como fazer” 

acerca das tarefas cotidianas. Ressalta a urgência de incluir os materiais midiáticos e suas 

relações com o social e o cultural nos debates sobre didática e prática de ensino; recorre ao 

inglês Roger Silverstone e sua obra Por que estudar a mídia? para observar que:  

[...] é impossível pensar as relações entre mídia e educação sem pensar em 

lutas de poder, em estratégias de controle globalizadas, em batalhas pelo 

controle das grandes redes de comunicação e, ao mesmo tempo, em lutas 

de grupos e indivíduos para terem acesso e participação quanto à 

informação e ao direito de voz e de expressão (FISCHER, 2007:293). 

 

 Este pensamento corrobora a assertiva de que vivemos em uma gigantesca 

acumulação e proliferação de dispositivos. Neste contexto, surge, então, a pergunta acerca 

de qual seria a melhor estratégia no atual modelo social, frente às urgências 

comunicacionais e educacionais, que devemos adotar perante eles. Agamben também se 

manifesta sobre o assunto: 

Não se trata simplesmente de destruí-los, nem, como sugerem alguns 

ingênuos, de usá-los de modo correto. Aqui se mostra a futilidade daqueles 

discursos bem intencionados sobre a tecnologia, que afirmam que o 

problema dos dispositivos se reduz àquele de uso correto. Esses discursos 

parecem ignorar que, se a todo dispositivo corresponde um processo de 

subjetivação (ou, neste caso, de dessubjetivação), é totalmente impossível 

que o sujeito do dispositivo o use “de modo correto” (AGAMBEN, 

2009:47-48). 

    

 O italiano é enfático ao afirmar que todos os discursos similares também são 

resultados do dispositivo, agora midiático, no qual estão capturados. 

Adilson Citelli (2012), ao tratar da interface comunicativo-educacional, afirma que a 

difusão dos suportes (computadores/tablets) que tiveram entrada na escola proporcionou 

aos docentes e discentes não apenas diversificadas estratégias de acesso ao conhecimento e 

à informação, mas também reposicionamentos (2012:8). Por isso a urgência dos ajustes ente 

as duas áreas. 

 

2.3 As implicações da interface Comunicação e Educação  

 Citelli (2012), em Inflexões Educomunicativas, traz à discussão as ligações entre 

comunicação e educação. Sobre a difusão dos aparatos midiáticos e tecnológicos na escola 

tradicional, expõe que “tal processo deve demandar análise mais fina, pois os vínculos da 
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educação formal com aqueles dispositivos de comunicação demonstram aspectos positivos 

e, também, uma série de problemas” (2012:8).  

 Ao resgatar o sentido histórico dos processos formadores e contraditórios da 

sociedade brasileira, a tal da modernização, pontua sua observação no que se refere à 

apropriação social do conhecimento processado em sala de aula. 

É imperioso reconhecer que a dupla educação formal e novas tecnologias 

– uma das vertentes da modernização – apresenta singularidades que 

espraiam, seja na questão do acesso propriamente dito aos dispositivos da 

comunicação, seja na orientação do sensório das gerações mais jovens. 

Noutros termos, os circuitos do aprendizado devem ancorar-se não apenas 

nas metodologias tradicionais – sem atribuir ao termo nenhuma carga 

negativa, apenas sinalizando um tipo de práxis de que servem como 

exemplos os procedimentos enciclopédicos e transmissivos - mas, podem 

ser ampliados tendo em mira o conjunto de possibilidades que se abrem 

para o acesso ao conhecimento e à informação (CITELLI, 2012:8). 

    

 O autor discorre sobre as divergências de opiniões quanto à entrada dos meios de 

comunicação em sala, compreendendo tanto os computadores como outros suportes 

digitais. Em sua análise, de um lado, encontramos aqueles para quem eles se justificam na 

aparente superação de um conjunto de problemas impregnados no sistema escolar, 

incluindo condições inadequadas ao exercício da função docente e formações 

desqualificadas. Para outros estudiosos, o uso destes recursos denota que “as instituições 

educativas encarnam o medo de enfrentar os desafios propostos pelo mundo 

contemporâneo, em sua complexidade sociotécnica” (2012:9). 

 A dicotomia acima expõe com precisão a defesa do autor quanto à seguinte 

evidência: a privação de materiais, o desacerto da cultura institucional que centraliza na 

figura do professor alguém para manter os procedimentos sancionados pela tradição 

didático-pedagógica, o que não desperta interesses quanto ao desenvolvimento de 

estratégias educativas, requisitos do novo cenário social.      

 Citelli elucida que a escola pode e deve proceder à incorporação dos recursos 

tecnológicos, sejam eles digitais ou não, sem, no entanto, cair no perigoso reducionismo 

tecnicista.  

 Ao abordar a Comunicação e Educação sob a perspectiva digital, sobre as novas 

plataformas midiáticas e a universalização dos padrões mercadológicos da indústria 

cultural, Belarmino César Guimarães da Costa ressalta (2010:91): 

A ação mimética, que compreende certa naturalização da técnica, é 

reforçada pela forma como os meios de comunicação utilizam os recursos 

da repetição e de engajamento dos produtos culturais, do design, da moda, 
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da informação jornalística, dos modelos exibidos pela publicidade, enfim, 

a uma condição que ultrapassa os limites do consumo: e atua na esfera da 

administração das pulsões e do empobrecimento da linguagem. 

 

 Costa destaca que as novas gerações, já adaptadas aos ícones e códigos da internet, 

possuem potencial imensurável em relação à reconfiguração da realidade por meio da 

computação gráfica. Por isto, quanto à tecnologia, alerta (2010:93): 

[...] não desvelar o caráter formativo presente na tecnologia, que atua no 

controle e na adaptação dos sentidos, e muitas vezes na condição de 

isolamento do indivíduo, mesmo que conectado em redes sociais e em 

processos de comunicação descentrados, significa observar os fenômenos 

midiáticos de forma parcial, quando o que é considerado passa pelo 

imediatamente percebido, sem que sejam significadas as conexões de 

causalidade e de totalidade da relação entre a tecnologia, as necessidades 

humanas e a formação das habilidades.    

 

     A respeito dos suportes digitais, o autor enfatiza que o uso “não subleva, em si, a 

capacidade narrativa e de expressão, em que, paralelamente, haja formação do sujeito 

dependente de outros fatores para se autodeterminar, como a capacidade de, no processo 

educativo, superar a sua adaptação ao mundo” (2010:101).      

 O diálogo acerca da escola formal e do uso de aparatos midiáticos e tecnológicos 

nas ações em sala de aula obriga-nos a pensar nas situações que envolvem professores e 

alunos, como os conceitos, definidores destes sujeitos, utilizados no título deste artigo. 

 

3 Geração Internet: dos nativos aos imigrantes digitais 

 Partindo das considerações expostas acima e de uma perspectiva mais ampla de 

investigação, torna-se importante a elucidação da metáfora do americano Marc Prensky, de 

“nativos e imigrantes digitais”. Os conceitos são utilizados para exemplificar as relações 

pedagógicas entre indivíduos de gerações diferentes. 

 De acordo com Prensky, no primeiro grupo (nativos digitais) encontram-se as 

crianças e jovens que nasceram com a internet, que aprendem sozinhos com as tecnologias 

e fazem delas uma verdadeira extensão de si mesmos. O segundo (imigrantes digitais) é 

formado por indivíduos que não nasceram no mundo digital e que, em determinada altura, 

sentiram-se atraídos por ele. Para estes, serão necessárias adaptação ao ambiente e a 

aquisição de novas aprendizagens, situação contrária à dos nativos, para quem a evolução 

tecnológica fará sempre parte do processo natural de desenvolvimento.  

 Ainda em relação às características dos imigrantes (leia-se docentes), o americano 

(2011) destaca que muitos têm dificuldades em deixar antigos métodos para trás. Exemplos 
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disso são imprimir e-mails e não usar a internet como primeira fonte de informação. Na 

visão de Prensky, a distinção é mais cultural e de atitude.   

 O americano descreve os infanto-juvenis como acostumados à rapidez do 

hipertexto
3
, a baixar músicas, a usar celulares de bolso, a recorrer às bibliotecas nos 

laptops, enviar mensagens instantâneas, a passar a maior parte de suas vidas “conectados”, 

daí a impaciência destes com metodologias que utilizem de palestras, lógica passo a passo, 

ou as instruções sobre “o como fazer”. 

 O autor ressalta a distância entre as gerações, afinal, “nativos e imigrantes digitais 

são termos que explicam as diferenças culturais entre os que cresceram com a era digital ou 

não” (2010a:39). A noção de que os jovens vivem na manifesta e-life é apontada por Marc 

Prensky como um dos grandes desafios da escola formal na medida em que os alunos que 

nasceram com as novas tecnologias se transformaram em verdadeiros “especialistas”.  

 Além de processarem com maior rapidez as informações, eles dão primazia às 

imagens, enquanto os indivíduos mais velhos priorizam o texto. Contudo, a inserção de 

suportes no ambiente educacional, como lousas digitais e laboratórios de informática, não é 

garantia de sucesso na prática pedagógica. 

Introduzir novas tecnologias na sala de aula não melhora o aprendizado 

automaticamente, porque a tecnologia dá apoio à pedagogia, e não vice-

versa. Infelizmente, a tecnologia não serve de apoio para a velha aula 

expositiva, a não ser da forma mais trivial, como passar fotos e filmes. 

Para que a tecnologia tenha efeito positivo no aprendizado, os professores 

precisam primeiro mudar o jeito de dar aula. No meu livro, uso o termo 

“Pedagogia de Parceria” para definir esse novo método, no qual a 

responsabilidade pelo uso da tecnologia é do aluno – e não do professor 

(PRENSKY, 2010a:42). 

 

 Em relação à metodologia, o autor discorre sobre a importância, neste século XXI, 

do consenso em relação ao papel da tecnologia nas salas de aulas, entendendo os suportes 

tecnológicos como apoio ao que chama de nova pedagogia, a partir da qual os alunos 

devem ensinar a si mesmos com a orientação do professor. Sobre a necessidade de uma 

linguagem pedagógica ao redor da tecnologia, aponta: 

Espero contar com outros pensadores da área da educação para 

compartilhar e padronizar uma linguagem pedagógica ao redor da 

tecnologia, de tal forma que todos consigamos trabalhar em direção às 

mesmas metas, e que todos possamos solicitar as mesmas coisas a nossos 

professores e alunos (PRENSKY, 2010b:204). 

 

                                                 
3
 Hipertexto: conceito de Pierre Lévy, que o define a partir de perspectivas técnicas e funcionais como um conjunto de nós 

ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, 

documentos complexos. 
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 A proposta de reflexão teórica do pensamento de Marc Prensky neste artigo tem 

como objetivo demonstrar o seu pensamento, e não tomar partido de seu posicionamento, 

ainda que pesem críticas de outros autores e educadores acerca de suas investigações. Por 

isto, fizemos inserções, no próximo item, sobre a visão positiva da inserção tecnológica 

junto à juventude. 

 

3.1 Os otimistas tecnológicos  

No capítulo nomeado de “A geração eletrônica”, em Crescer na era das mídias 

eletrônicas, David Buckingham (2007) analisa diversos autores, defensores de ideias 

otimistas sobre a relação entre as gerações e o uso das mídias.  

Para o autor, os defensores dessa visão, longe de conclamar os adultos a 

reafirmarem sua autoridade sobre os jovens, sugerem que os adultos os “escutem” e tentem 

“alcançar o nível deles” (2007:66). Nesta proposta, as mídias contemporâneas preferidas 

pelos jovens têm qualidades fundamentalmente diferentes daquelas da geração de seus pais. 

As novas mídias são vistas como mais democráticas que autoritárias, mais 

diversificadas do que homogêneas, mais participativas do que passivas. 

Avalia-se que elas engendram novas formas de consciência entre os 

jovens, que os levam além da limitada imaginação de seus pais e 

professores. Se esses autores nem sempre dizem que as tecnologias 

determinam consciências, eles parecem acreditar que as mídias o fazem 

(BUCKINGHAM, 2007:67). 

 

Ao desenvolverem argumentos mais positivos, alguns autores combatem as visões 

negativas que ainda imperam no debate público. Assim, o surgimento das novas formas de 

comunicação e cultura causa a chamada reação esquizofrênica, classificada por 

Buckingham, ou seja, de um lado, atribui-se a essas novas formas um potencial positivo, 

principalmente em relação à aprendizagem; de outro, são entendidas como prejudiciais 

àqueles que são vulneráveis (no caso, crianças e jovens). 

Ao analisar quatro livros: Geração Digital, de Don Tapscott, A família em rede, de 

Seymour Papert, Virtuous reality (realidade virtuosa), de Jon Katz, e Um jogo chamado 

futuro, de Douglas Rushkoff, publicados entre a metade e o fim da década de 1990, o 

estudioso procura mostrar o lado utópico desta tese acerca das consequências positivas das 

tecnologias de mídia para o público infanto-juvenil. 
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 De acordo com Buckingham, o mais otimista dos autores é Don Tapscott, que 

baseia seu pensamento em dois conjuntos de oposições binárias, entre tecnologias (a 

televisão versus internet) e entre gerações (a geração baby-boom
4
 versus a geração-net). 

Na visão do pesquisador, a televisão é vista como passiva e emburrece; já a internet 

é ativa, democrática, interativa, é uma antítese constante - www e TV - e de gerações. Para 

ele, essas diferenças são produzidas pela tecnologia, em vez de resultados de forças sociais, 

históricas ou culturais. 

David Buckingham frisa que, apesar de ficar implícito, Tapscott é um determinista 

tecnológico assumido, pois: “em todas as áreas que ele examina – a psicologia do 

indivíduo, a escolarização, o trabalho, a vida familiar, o mercado -, a tecnologia digital 

resulta de mudanças inevitáveis” (2007:74). 

Isto aparece também em outra obra do autor, A hora da geração digital: como os 

jovens que cresceram usando a internet estão mudando tudo, das empresas aos governos:  

Eles querem estar conectados com amigos e parentes o tempo todo, e usa a 

tecnologia – de telefones a redes sociais – para fazer isso. Então, quando a 

tevê está ligada, eles não ficam sentados assistindo a ela, como seus pais 

faziam. A tevê é uma música de fundo para eles, que a ouvem enquanto 

procuram informações ou conversam com amigos on line ou por meio de 

mensagens de texto. Seus telefones celulares não são apenas aparelhos de 

comunicação úteis, é uma conexão vital com os amigos.   

(TAPSCOTT, 2010:53).   

 

De acordo com o estudioso, esses adolescentes não concebem o mundo sem 

computador, chats e celulares. A forma de pensar deles está influenciada pelos aspectos 

tecnológicos, como descrito Marc Prensky. 

As críticas de Buckingham fazem sentido, sobretudo quando ressalta que, apesar de 

toda a insistência de Don Tapscott “na consciência social dos jovens internautas, esta era 

parece representar a apoteose do consumismo – uma era garantida pela propaganda sob 

medida, por uma força de trabalho flexível e pela busca incansável de lucro através da 

inovação” (2007:75).  

Corroborando esta assertiva, Tapscott (2010) caracteriza por meio de oito normas 

esta faixa etária dos nascidos entre 1989-2010, a qual nomeia “geração internet”. São elas: 

1. Liberdade: deseja liberdade em tudo aquilo que faz, desde a liberdade de escolha à 

liberdade de expressão; 2. Customização: costuma personalizar tudo à sua volta - a área de 

trabalho do computador, o próprio site, o toque de telefone, o descanso de tela etc; 3. 

                                                 
4 Como foram chamadas nos Estados Unidos e Inglaterra as crianças nascidas na explosão demográfica que se seguiu ao 

período de prosperidade, após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945. 
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Escrutínio: é investigadora, considera natural pesquisar e acessar informações a respeito de 

empresas e produtos; 4. Integridade: ao decidir o que comprar e onde trabalhar, procura 

integridade e abertura. A geração internet, seja no papel de consumidora exigente, seja no 

papel de mão-de-obra que está pesquisando seu futuro, certifica-se de que os valores da 

empresa estão alinhados; 5. Colaboração: caracteriza-se como a geração da colaboração e 

do relacionamento. Colabora on line em grupos de bate-papo, joga videogame com vários 

participantes, usa e-mail e compartilha arquivos. Influencia por meio de redes, discutindo 

marcas, empresas, produtos e serviços; 6. Entretenimento: deseja entretenimento e diversão 

no trabalho, na educação e na vida social, afinal, cresceu em meio a experiências 

interativas; 7. Velocidade: por ter nascido em um ambiente digital, essa geração conta com 

a velocidade. Está acostumada a respostas instantâneas, bate-papos em tempo real, o que 

torna a comunicação com colegas, empresas e superiores muita rápida; 8. Inovação: deseja 

produtos inovadores e modernos, que contribuam com o status social.    

 Após a explanação de autores que partem de um posicionamento positivo, com 

fortes traços em defesa de um determinismo tecnológico, muitas vezes não tão explícito, 

busquei autores que não são apocalípticos quanto às tecnologias, entretanto, não 

desconsideram a essência antropológica e o caráter humano no tratamento das condições 

comunicativo-tecnológicas em sala de aula.  

 

3.2 O desafio entre Lógos e Techné 

 Hugo Assmann (2000), em A metamorfose do aprender na sociedade da 

informação, enfatiza que a espécie humana alcançou hoje uma fase evolutiva inédita, na 

qual os aspectos “cognitivo e relacional” da convivência se “metamorfoseiam” com rapidez 

nunca antes experimentada.   

 Assmann expõe a transformação do processo de aprendizado e afirma que a 

instrumentalização e a reflexão não são alternativas contrapostas, mas racionalidades 

conjugáveis e complementares. Pressupõe que a resistência de muitos professores em usar 

livremente as novas tecnologias na pesquisa pessoal e na sala de aula é fruto da 

insegurança, de uma falsa sensação de superação pelos recursos informáticos, no plano 

cognitivo. 

 Quanto à crítica à razão instrumental, o autor ressalta ser um desafio permanente, 

porém, para evitar mal-entendidos, esclarece (2000:10): 
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Nada de redução do Lógos à Techné. Mas, doravante, já não haverá 

instituição do Lógos sem a cooperação da Techné. As duas coisas se 

tornaram inseparáveis em muitas das instâncias – não em todas, é claro – 

do que chamamos aprender e conhecer. Estamos desafiados a assumir um 

novo enfoque do fenômeno técnico. Na medida em que se tornou co-

estruturador de nossos modos de organizar e configurar linguagens, 

penetrou também nas formas do nosso conhecimento. 

 

 Resumidamente, o autor defende que as novas tecnologias têm um papel ativo e 

estruturante nas formas de aprendizagem e conhecimento, daí a importância de aproveitá-

las ao máximo, sem desconsiderar as implicações antropológicas e epistemológicas da 

relação entre seres humanos e maquinário.  

No tocante à aprendizagem e ao conhecimento, chegamos a uma 

transformação sem precedentes das ecologias cognitivas, tanto das 

internas da escola, como das que lhe são externas, mas que interferem 

profundamente nela. As novas tecnologias não substituirão o professor, 

nem diminuirão o esforço disciplinado do estudo. Elas, porém, ajudam a 

intensificar o pensamento complexo, interativo e transversal, criando 

novas chances para a sensibilidade solidária no interior das próprias 

formas do conhecimento (ASSMANN, 2000:7). 

 

Com um olhar mais sensível à tríade professor, tecnologia e aluno, Assmann mostra 

em suas análises um pensamento de cooperação, termo muito usado em seus textos, acerca 

da relação ser humano e máquina. Mostra a impossibilidade de construirmos conhecimentos 

sem o uso destes recursos, contudo, aponta ao que chama de dinâmica cooperativa que 

interfere, consideravelmente, no campo dos sentidos emergidos a partir dela e da 

necessidade, então, da formação de agentes solidários que interfiram nestas constituições, 

ação que o aparato por si só não consegue fazer.  

 

4  Considerações Finais 

As fundamentações teóricas deste artigo consideram um caminhar que insiste na 

assertiva de que a linguagem está no centro do processo comunicacional, levando em 

consideração as dinâmicas sistêmicas, mercadológicas e das organizações midiáticas. O 

entendimento é de que, a partir dela, linguagem, em suas formas simbólicas, os chamados 

contratos comunicacionais são firmados aos receptores/emissores envolvidos pelo discurso 

da mídia. Em circulação, estas formações discursivas moldadas com arranjos, diálogos 

múltiplos e (des) ajustes garantem legitimidade aos contornos sociais por onde passam.  

Ao tratar das relações entre os dispositivos comunicativo-tecnológicos e os seres 

viventes, na leitura de Giorgio Agamben, considerando o ambiente educacional formal 

(leia-se sala de aula), são imprescindíveis ações na interface comunicação e educação, ou, 
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como postulou Adilson Citelli, “inflexões educomunicativas”. Sendo assim, ao pensar na 

aproximação entre as áreas, neste texto, defendo o pressuposto de um trabalho mais 

qualificado no que tange o ingresso destes aparatos na escola.    

Do lado educacional, o termo “reencantar”, utilizado por Hugo Assmann (2000), 

vem à tona, por evocar ternura e afetividade na relação homem-máquina, e por buscar evitar 

os perigos de um determinismo tecnológico e da perda da dimensão dos significados 

sociais, históricos e culturais, requerendo uma integração das tecnologias com o universo 

pedagógico e o estudo de um tratamento adequado destes equipamentos junto aos alunos. 

Ao refletir sobre a sala de aula como um local propício para a manifestação dessas 

transformações, depreendo que o professor possui cada vez mais a função de 

orientador/mediador à medida que os conteúdos dos meios tornam-se “invasores” desse 

universo – assim, a questão do acesso passa a não ser a única preocupação, como já fora 

anteriormente. Neste momento histórico, a relação em torno do consumo com esses meios, 

ou seja, o impacto que eles provocam no comportamento das crianças e jovens, resulta 

também da lacuna entre os nativos e os imigrantes digitais, como já explicitado por Marc 

Prensky.   

O objetivo da adoção destes conceitos, neste texto, foi demonstrar como os 

contextos sócio-históricos nos quais os indivíduos cresceram são determinantes nas atitudes 

dos educadores com os educandos. O entendimento deste processo permite uma visão que 

preza a compreensão e alternativas de adaptação de todos os sujeitos envolvidos, sem 

perder de vista a fundamental importância da educação, a busca pela autonomia do ser. 
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