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O DILEMA NA
SALA DE AULA:
apropriação das
mídias eletrônicas
O

dilema sobre o emprego de
mídias digitais na educação
permanece, sem uma clara
ocupação de espaços e de usuários
nos ambientes de ensino e aprendizagem. Se de um lado se posicionam os estudantes, muito familiarizados e até mesmo dependentes
de grande variedade de ferramental eletrônico para o seu dia a dia,
do outro se encontram, inseguros e
incrédulos, os professores e demais
elementos da estrutura organizacional de instituições de ensino.
Percebe-se uma lacuna entre aqueles que produzem a educação e
seus usuários. Por isso, torna-se
importante a compreensão a respeito do comportamento de todas
as partes envolvidas. Professores se
sentem incomodados quando percebem as navegações às escondidas que seus alunos fazem em seus
tablets ou smartphones. Alunos se
entediam ou se irritam com as barreiras que lhes são criadas para o
uso daquilo que, hoje, consideram
a extensão dos seus braços.
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Na outra ponta, os pais não sabem
o que fazer. Se em casa filhos
menores experimentam o digital
já no primeiro ano de vida, quando manuseiam controles remotos
e clicam em seus vídeos e fotos
preferidos, a escola envia cartões
de advertência contra filhos adolescentes que fazem o mesmo na
sala de aula. Quem está certo e
quanto de controle e limitação se
torna necessário?
A dúbia interpretação se amplia
no ambiente educacional, principalmente em escolas particulares, onde estudantes das classes
A e B, muito familiarizados com
os aparelhinhos mágicos e seus
aplicativos, dividem espaços com
bolsistas oriundos das classes C,
D e E, que, há pouco tempo, conquistaram emprego e renda e, por
conseguinte, seus primeiros “brinquedos” eletrônicos, que lhes
causam encantamento e status
nos grupos sociais. Inevitável uma
fuga do centro da aula para matar
a aguçada curiosidade e irritar o
professor, que não consegue competir na atratividade, apesar de
sua competência teórica.

vistas aos processos metodológicos
que assegurem a cultura e a história de vida dos sujeitos e do lugar
em que vivem, isto é, o respeito
aos saberes do educando e a pesquisa para conhecimentos socialmente construídos.
A educação vigente, em larga
escala, ainda não domina códigos de leitura e escrita capazes
de responder aos pressupostos
emancipadores que contemplem
o sentido do que, para que e a
serviço de quem se produz o conhecimento. Isso significa que ela
não conseguiu articular conteúdo
e forma capazes, dialeticamente,
de se relacionarem no processo
de ensino e aprendizagem.
Nesse caminho de nós, onde se
cruzam personagens centrais da
escola, programas de gestão de
processos e rotinas administrativas
tentam uma aproximação que, por
sua vez, embaraça-se no tempo e
nos papéis dos educadores. Via de
regra, ouve-se o lamento: “Isso não
é minha obrigação!”, e cria-se mais
um complicador nas relações de
trabalho, há muito desgastadas.
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No meio disso, outra questão provocativa: os livros eletrônicos,
que não decolaram de vez e ainda
ocupam pequenos espaços nas bibliotecas, nas salas de aula e nas
livrarias do País. Não raro, é possível ver alunos carregando em suas
mochilas impressos pesados e pouco visitados, além de mais caros.

O fato é que ainda teremos, por
muito mais tempo, novos temas
com cara de passado na agenda
da educação. O desafio é lidar com
eles de forma consciente, com um
olhar mais eficiente, que enxergue
ângulos ainda não vistos. É preciso
aprender a tratar velhas demandas
de um jeito novo. 

Tais dilemas esbarram nos ensinamentos do mestre Paulo Freire
(Pedagogia da autonomia) em relação à concepção de educação com
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