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Resumo: O artigo apresenta uma reflexão sobre o papel do professor na Sociedade do
Conhecimento e sobre a forma como as novas tecnologias da informação trouxeram consigo
transformações para a prática pedagógica. Constata-se que uma das características da nova
sociedade é a abundância informacional, facilmente percebida nos jornais on-line, a qual
acarreta conseqüências para o processo de ensino-aprendízagem. Como instrumento de
coleta de dados foi aplicado um questionário a uma parcela dos professores do curso de
Pedagogia da Fadep, para analisar o que os referidos docentes pensam e como utilizam as
informações jornalísticas da mídia on-line em seu cotidiano de ensino.
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Abstrac: The article presents a reflection about the professors' function in the Society of
Knowledge, as it's being called in the present time, and how the new Information technologies
broughttransformation to the pedagogical practice. We can verify oneof the characteristics of
the new society is the informational abundance, easily perceived in the web newspapers, which
bring about consequences to learning and teaching process. As a way to complete the
research, a questionary was delivered to Fadep's Pedagogy professors, to analyse what they
think and how they use the information read on web newspapers in their teaching work.
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O Papel do Professor
na Sociedade do Conhecimento

Éverly Pegoraro

As novas tecnologias da informação, como a televisão
e, mais recentemente, a internet, trouxeram consigo
transformações que perpassam as diversas áreas da vida em
sociedade. Vidal, Behrens e Miranda (2003, p. 31) acreditam
que, a partir do início do século XXI, começou a se perceber, com
mais veemência, a Sociedade do Conhecimento, "com forte
influência do mundo das informações, da era das relações e da
informatização."

Pode-se constatar que entre as t ransformações
trazidas com as novas tecnologias da comunicação e que se
tornou uma das características da Sociedade do Conhecimento
está a abundância informacional. Frente a tantas informações
provenientes, principalmente, dos meios de comunicação de
massa, o professor que atua na educação superior precisa
saber como administrar a ava lanche informacional que o
circunda, selecionando as informações que possam contribuir
para a produção de conhecimento. "O advento da Sociedade do
Conhecimento e o acúmulo de informações passaram a desafiar
os professores que não conseguem mais dar conta de oferecer
todos os conteúdos que caracterizam uma certa problemática/'
(VIDAL, BEHRENS e MIRANDA, 2003, p. 38).

Essas mudanças requerem que se repense a prática
pedagógica em sua essência, em busca de um ensino/
aprendizagem mais engajado socialmente e, ao mesmo tempo,
mais prazeroso. É interessante que o docente perceba que sua
prática pedagógica exige uma visão crítica sobre o indivíduo
enquanto ser histórico, político e social.
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1.1 O PAPEL DO PROFESSOR

Os professores precisam ser críticos ern suas opiniões e
responsáveis em sua autonomia. O hábito de refletir,
acrescenta Alarcão (apud VIDAL; BEHRENS; MIRANDA, 2003), os
incentivará na continuidade do aprendizado e da investigação
do assunto em estudo. O profissional deve considerar as
dimensões f i losóf icas, sociais, econômicas, históricas e
educacionais dos acontecimentos. Para isso, necessita unir a
busca por informações nos meios de comunicação à leitura
crítica à prática reflexiva sobre o que leu.

Entretanto, esse processo não se «ncerra em si.
Indica-se que seja seguido por uma atitude efetiva no meio
social que propicie ou motive mudanças positivas na sociedade,
apregoando o diálogo e a discussão coletiva. "A prática
pedagógica numa abordagem progressista procura consolidar
caminhos que levem à transformação da sociedade." (VIDAL,
BEHRENS e MIRANDA, 2003, p. 36).

O professor, nesse contexto, age corno um mediador do
processo de aprendizagem para que, juntamente com seus
alunos, possa produzir conhecimento. Vidal, Behrens e Miranda
(2003) argumentam que, para isso, deve-se ampliar os meios de
acesso às informações pela l i teratura e pelos recursos
informatizados e eletrônicos. Assim, os meios de comunicação
têm papel fundamental na prática pedagógica, pois fornecem
uma parte do repertório simbói ico que será utilizado pelo
professor.

Partindo-se desses pressupostos a respeito da missão
do educador, pode-se deduzir que a universidade é um local
apropriado para discussões que induzam à ação social em prol
de uma sociedade mais justa, já que é nesse ambiente
educacional que os acadêmicos aprendem sobre sua futura

Rev/sta IN PAUTA • Pato Branco • VIU, N° l • janeiro/junho 2005 • Semestral 53



profissão e o papel que ela desempenha na sociedade, assim como a
importância do engajamento cidadão. Como afirmam Vidal, Behrens e
Miranda (2003, p. 41-42), "aliada à proposição dos conhecimentos
científicos, espera-se que a escola possa fornecer ao aluno uma
formação para a cidadania plena." Assim, o professor torna-se o sujeito
que levanta reflexões sobre deveres, direitos e responsabilidades de
todos enquanto cidadãos de uma sociedade em permanente mudança. O
educador precisa instigara interação, escutando, dialogando, propondo
idéias, lendo, argumentando, agindo. "Em suma, é um pensar, conhecer,
investigar e refletir sobre os conhecimentos propostos e a produção de
novos conhecimentos." (VIDAL, BEHRENS e MIRANDA, 2003, p. 50).

Gadotti (2000, p. 249) atribui o fortalecimento da Sociedade do
Conhecimento à informatização e ao processo de globalização das
telecomunicações. Entretanto, faz críticas à era da informação, fruto do
avanço das novas tecnologias. "Existe, de fato, maior difusão de dados e
de informações e menor acesso ao conhecimento." Para ele, a
abundância de informações não resulta em aumento na qualidade de
conhecimento que se adquire, já que o acesso aos dados ainda é restrito
devido a uma série de fatores, como a exclusão digital1.

Na Sociedade do Conhecimento, modificada
profundamente em sua organização, o autor acredita que à
escola cabe organizar um movimento global de renovação
cultural, tomando proveito da riqueza de informações, conforme
assinala Gadotti (2000, p. 250):

[...] a escola deve servir de bússola para navegar nesse mar de
conhecimento, superando a visão utilitarista de só oferecer
informações 'úteis' à competitividade, para obter resultados,
Deve oferecer uma formação geral na direção, de uma educação
integral. O que significa servir de bússola? Significa orientar

;Sabe-se que o acesso ao computador ainda é restrito a uma parcela
pequena da população, mesmo que o número de internautas esteja
aumentando a cada dia.
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criticamente, sobretudo as crianças e os jovens, na busca de
uma informação que os faça crescer, e não embrutece.

O mesmo autor reitera que o papel dos professores, na
Sociedade do Conhecimento, é fundamental:

Eles não só transformam a in formação em
conhecimento e em consciência crít ica, mas também
formam pessoas. [...] Eles fazem fíuir o saber (não o
dado, a in formação e o puro conhecimento), porque
constróem sentido para a vida das pessoas e para a
humanidade e buscam, juntos, um mundo mais justo,
mais produtivo e mais saudável para todos. Por isso,
eles são imprescindíveis. (GADOTTI, 2000, p. 253) .

Dowbor (apud GADOTTI, 2000) expõe que a escola,
dentro do conceito de educação para o futuro, deverá ser
gestora de conhecimento e o professor não mais um mero
transmissor de informações, mas um faci l i tador da
aprendizagem, provocando a ref lexão, relacionando-a com
valores e interesses do contexto do indivíduo e dos grupos
sociais.

A educação, perpassada por uma série de
transformações e, entre elas, o desenvolvimento tecnológico,
deve contribuir para a tomada de consciência, a qual se traduza
em uma vontade de realizar a cidadania.

Morin (2000) explica que o nosso sistema de idéias
resiste à informação que não lhe convém ou que não pode
ass imi lar . Se a abundância informacional da mídia on- l ine
impulsiona uma série de informações desconexas e
descontextuaí izadas, s ign i f ica que o receptor entrará em
contato com muitos dados, mas não os assimilará, produzindo
conhecimentos. "Nossos sistemas de idéias (teorias, doutrinas,
ideologias) estão não apenas sujeitos ao erro, mas também
protegem os erros e i lusões neles inscritos. Está na lógica
organizadora de qualquer s istema de idéias resistir à
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informação que não lhe convém ou que não pode assimilar." (MORIN,
2000, p. 22).

O autor salienta que idéias recebidas sem exame fazem
reinar os conformismos cognitivos e intelectuais. Assimilam-se
conceitos sem questionamentos e análises críticas.

Todas as determinações propr iamente sociais,
econômicas e polí t icas [poder, hierarquia, divisão de
classes, especial ização e, em nossos tempos
modernos, tecnoburocrat ização do trabalho] e todas
as determinações propriamente culturais convergem
e sinergizam para encarcerar o conhecimento no
mult ideterminismo de imperat ivos, normas,
proibições, rígidezes e bloqueios. (MORIIM, 2000, p. 27).

Dessa forma, sob o conformismo cognitivo, há o que o
autor denomina de imprinting cultural, ou seja, normatiza-se
tudo que poderia ser contestado. Da mesma forma que a
abundância informacional presente nos jornais on-l ine pode
induzir o professor à resistência às idéias que não pode
entender contextualmente, pode levá-lo a assimilar
naturalmente conceitos que são repassados, sem que haja
contestação do que está exposto.

Nesse processo, os meios de comunicação
desempenham um papel fundamental, já que servem para
difundir e reafirmar as ideologias dominantes, através de uma
aparente objetividade jornalística. Genro Filho (1989, p. 145)
afirma que "[...] implícita ou explicitamente, o jornalismo é
também um instrumento utilizado segundo interesses de classe,
um elemento importante da luta política." O autor acrescenta
que o jornalismo cumpre o objetivo que corresponde aos interesses de
reprodução objetiva e subjetiva da ordem social, desempenhando um
papel ideológico de reforçar determinadas condições imaginárias de
cidadania, preparando as pessoas para a adesão ao sistema.
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1.2 O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO COTIDIANO DO ENSINO

SUPERIOR

Os professores universitários não estão imunes ao
processo de influência dos meios de comunicação em seu dia-a~
dia, já que o acesso diário às informações transmitidas por estes
faz parte da formação profissional continua e permanente. Uma
das maneiras encontradas pelos professores para
contextualizar os conteúdos ministrados em sala de aula é
relacioná-los com informações jornalísticas, pois o jornalismo
representa uma forma de relato dos fatos que envolvem a
sociedade. Além disso, como as matérias jornalísticas tratam,
em sua maioria, de assuntos do cotidiano, pressupõe-se que o
professor busque essas informações para complementar o seu
trabalho em sala de aula, pois precisa estar bem informado para
contextualizar os conteúdos. A internet, nesse processo,
representa uma das formas mais ágeis para se adquirir
informações devido às suas potencialidades, como a rapidez
para procurar e acessar dados. Também se trata de uma das
novas tecnologias nas quais facilmente se percebe a abundância
informacional. Sendo assim, refletiu-se sobre como o professor
lida com o excesso informacional para selecionar os assuntos de
que precisa e de que maneira essa seleção repercute na sua
capacitação profissional, na transmissão e na produção de
conhecimento. Dessa forma, que tipo de informação é oferecida
aos alunos, já que representará um fator fundamental no
processo de aprendizagem e de formação de conhecimento? Se
realmente há essa falta de reflexão na apreensão das informações,
como isso se reflete no ensino?

Morin (2000, p. 64) também se preocupa com a
abundância informacional proveniente das novas tecnologias,
afirmando que ela é prejudicial ao processo de entendimento:
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[...] quanto mais somos envolvidos pelo mundo, mais
difícil é para nós apreendê-lo. Na era das
telecomunicações, da informação, da Internet,
estamos submersos na complexidade do mundo, as
incontáveis informações sobre o mundo sufocam
nossas possibi l idades de inteligibil idade.

Giroux (1997, p. 118) reitera que a abundância
informacional é prejudicial ao processo de entendimento. "A
fragmentação e imediatismo da informação são a ordem do dia"
e causam "um curto-circuito na reflexão crítica." Os receptores
acabam por prefer i r os "assuntos isolados" ao invés de
contextualizá-los, pois refletir demanda um certo conhecimento
prévio sobre o fato, o que nem sempre é possível ao receptor. A
preocupação obsessiva com os fatos e com a objetividade acaba
por acalentar o público. "Como a história é desconcertante,
complexa e fora do controle popular, o fato bruto assume uma
importância excessiva [...] Os fatos por si mesmos parecem
explicar, tranqüilizar ou alarmar, tudo de maneira planejada."
(GITLIN apud GIROUX, 1997, p. 119).

Morin (2000, p. 42-3) acredita que a educação tem uma
certa responsabil idade na deficiência em contextualizar os
conhecimentos. "A incapacidade de organizar o saber disperso e
compartimentado conduz à atrofia da disposição mental natural
de contextualizar e de globalizar. [...] Incapaz de considerar o
contexto e o complexo planetário, a inteligência cega torna-se
inconsciente e irresponsável," reforça o autor.

Compreender o impacto das novas tecnologias da informação
é essencial para a educação, pois elas transportam formas diferenciadas
de conhecer e de aprender. A escola deve ser um espaço público,
democrático e participativo, que funciona em ligação com redes de
comunicação e cultura, de arte e de ciência.
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1.3 O HABITO DA REFLEXÃO

Na formação profissional inicial e contínua, Nóvoa
(2002) propõe que o educador seja o objeto e o sujeito da
formação, através de um trabalho individual e colet ivo de
reflexão. De acordo com o autor, os professores devem ter em
mente três instâncias: saber relacionar e saber relacionar-se,
saber organizar e saber organizar-se, saber analisar e saber
analisar-se. Os docentes, na sua visão, terão que repensar sua
identidade profissional de forma a valorizar sua função social e
educativa.

Quando fala na primeira instância, saffer relacionar e
saber relacionar-se, o autor explica que os professores devem
ser formados para uma relação pedagógica com os alunos e
para uma relação social com as comunidades locais. Nóvoa
(2002, p. 24) assinala que se pede "[...] à educação que cumpra
objetivos distintos e, por vezes, contraditórios: desenvolver a
pessoa e formar o trabalhador, assegurar a igualdade de
oportunidade e a se leção social, promover a mobil idade
profissional e a coesão social." Ele acredita que o novo espaço
educacional chama os professores para uma prática pedagógica
não apenas técnica, mas política também, participando dos
debates soc ia is e culturais e de t rabalhos contínuos na
comunidade. Para isso, reiteramos, é necessário estar inteirado
do que acontece em seu ambiente social, ação que também é mediada
pelos veículos comunicacionais.

Sobre saber organizar e saber organizar-se, Nóvoa
(2002) just i f ica que os movimentos de renovação exigem
mudanças e reflexões no projeto da escola. A instituição escolar
e os docentes não mais poderão pensar a educação esgotada
no espaço-ternpo da sala de aula, mas projetada em múltiplos
lugares e ocasiões de formação, ou seja, é prudente que a



prática educacional seja estendida para ambientes que não se
restrinjam apenas à sala de aula, mas em atividades fora do
tempo escolar que convidem o discente a participar e a interagir
de forma mais dinâmica,

Finalmente, a respeito de saber analisar e saber
analisar-se, o autor afirma que a reflexão sobre a profissão
docente é uma maneira de resolver o dilema do conhecimento.
"As mudanças nas escolas estão, por vezes, tão próximas que
provocam um efeito de cegueira. Só conseguiremos sair da
penumbra através de uma reflexão coletiva, informada e
crítica." (NÓVOA, 2002, p. 29).

O professor deve ter domínio sobre os saberes que irá
ensinar, com capacidade de desconstruí-tos e (re)construí-los;
estabelecer relações e estar apto a responder como os
conhecimentos foram construídos historicamente, como se
desenvolveram, em que condições se reproduziram, qual o
sentido de certos fenômenos, que relações existem entre
diferentes fontes de conhecimento.

Perrenoud (2001, p. 74) explica que a função da
formação profissional contínua do docente é dupla.
Primeiramente, proporciona a familiarização com os saberes
básicos. Além disso, incita uma prática refletida, ou como diz o
autor, uma "re-flexão na ação [...] que permita aceitar e
analisar a ambigüidade e a complexidade dos fenômenos de
comunicação." Portanto, se entendermos que se informar através dos
meios de comunicação é um investimento na formação pessoal e
profissional do professor, é preciso reiterar a importância desse
processo instigar uma ação crítica.

Os conhecimentos, conforme detalha o autor, devem
estar orientados para a ação. O sujeito que detém esses
saberes só será influenciado a agir se for capaz de compreendê-
los, coordená-los, interpretá-los. As informações adquiridas e
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assimiladas ao repertório de conhecimentos do professor, quando
impulsionadas pela criticidade, podem estimular uma participação mais
efetiva e reflexiva na sociedade dos agentes diretamente envolvidos no
processo educacional: professores e alunos.

Giroux (1997, p. 158) defende que os professores sejam
"intelectuais transformadores, que combinem reflexão e prática
acadêmica a serviço da educação dos estudantes, para que
estes sejam cidadãos reflexivos e ativos." O autor salienta que,
ao encarar os professores como intelectuais, destaca-se a
responsabil idade que assumem, ampliando-a para termos
políticos e normativos. Ele vê a escola como um local econômico,
cultural e social, que está l igado às questões de poder e
controle:

É importante enfatizar que os professores devem
assumir responsabi l idade ativa pelo levantamento de
questões sérias acerca do que ensinam, como devem
ensinar, e quais são as metas mais amplas pelas quais
estão lutando. Isto signi f ica que eles devem assumir
um papel responsável na formação de propósi tos e
condições de escolar ização. (GIROUX, 1997, p. 161).

Contudo, a super f ic ia l idade de muitos conteúdos
apresentados nos jornais on-line é um fator que poderá trazer
implicações à formação profissional docente discutida até aqui.
A sensação de acesso irrestrito a diferentes temas é rnais importante do
que a busca por informações contextualizadas que conduzam a uma
prática reflexiva. Sobre a importância da contextualização na educação é
bom frisar que "os conhecimentos das informações ou dos dados
isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em
seu contexto para que adquiram sentido." (MORIN, 2000, p. 36).

Este autor acredita que o contexto atual de qualquer
conhecimento, seja político, econômico ou antropológico, é o
próprio mundo:



A era planetária necessita situar tudo no contexto e no
complexo planetário. O conhecimento do mundo como
mundo é necessidade ao mesmo tempo intelectual e
vital. É o problema universal de todo cidadão do novo
milênio: como ter acesso às informações sobre o
mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e
organizá-las? Como perceber o Contexto, o Global (a
relação todo/partes), o Multidimensionsl, o
Complexo? (MORIN, 2000, p. 35).

O cidadão precisa ter acesso às informações sobre o
mundo, articulá-las, organizá-las, para assim reconhecer os
problemas. Para que o conhecimento seja pertinente, o autor
propõe que a educação evidencie o contexto, o global, o
multidimensionat e o complexo. E, como resposta à pergunta
formulada por ele, é necessário lembrar que esse acesso às
informações não acontece diretamente, mas mediado através
dos meios de comunicação.

Wurman (1991) dá alguns conselhos práticos para os
receptores informarem-se através dos meios de comunicação e
tornarem as notícias mais significativas. Ele explica que é
necessário manter um diálogo com os noticiários, através de
perguntas como:

- Por que o jornalista escolheu esse enfoque para o fato?
- O que os números citados na matéria jornalística significam?
- O fato apresentado se relaciona com quais outros aconteci-

mentos?
- Por que esta história é mais importante do que outras que não

foram noticiadas?
- De que forma essa matéria jornalística influi em minha vida?

Os questionamentos indicados por Wurman (1991) auxiliarão o
receptor a se tornar um agente ativo no ato de se informar, valorizando a
contextualização dos assuntos.

É só a partir de perguntas e comparações que você
começará a fo rmar um modelo ou um sistema de
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avaliação para decidir que tipo de informação é importante para
a sua vida. Esse processo o conduz, corno receptor, a um estado
ativo. [...] Pelo questionamento consciencioso daquilo que vê,
ouve e lê, você é capaz de fazer as matérias liberarem a
informação que normalmente ocultariam. Através deste
questionamento, você começará a ver as coisas no contexto,
que é a única forma em que elas podem ter valor. (WURMAN,
1991, p. 244).

y

A princípio, a prática questionadora pode parecer cansativa e
demorada, porém, necessária. Ramonet (1999) já dizia que querer

informar-se sem esforço é uma ilusão, a qual invoca mais o mito
publicitário que a mobilização cívica. A informação reitera o autor, é uma

disciplina cívica que objetiva formar cidadãos.

2 O JORNALISMO ON-LINE E UTILIZADO NA PRATICA DOCENTE?

Para que se pudesse observar na prática docente como se dá a
apreensão dos fatos veiculados pelo jornalismo on-line ao repertório de

conhecimentos dos docentes do ensino superior, aplicou-se um

questionário formulado com questões abertas a uma parcela dos

professores do curso de Pedagogia da Faculdade de Pato Branco
(FADEP), os quais, pressupõe-se, procuram assuntos que envolvam sua

profissão e que possam, de alguma forma, contribuir para incrementar o

processo de ensino-aprendizagem. A escolha pelos docentes do referido
curso justifica-se pelo fato de estarem diretamente ligados às reflexões

da prática pedagógica. Foram entregues dez questionários, via e-mail ou
pessoalmente, ao quadro docente do referido curso, sendo que seis
professores retornaram as questões respondidas.

Na primeira pergunta, os docentes foram questionados sobre

seu acesso e freqüência a jornais on-line. Apenas um profissional
respondeu que raramente acessa a mídia eletrônica. O restante

respondeu que lê diária ou semanalmente jornais on-line. Em um dos
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questionários, o professor chegou a dizer que acessa de duas a três
vezes ao dia; enquanto em outro, o docente respondeu que apenas aos
domingos procura pela internet, por ter mais tempo disponível. É
necessário esclarecer que o corpo docente em questão trabalha em uma
faculdade privada, com acesso direto a computadores e à internet.
Nosso objetivo, ao formular esta questão, era constatar se os
professores utilizam os jornais on-line como fonte de informação e
atualização. Comprovou-se que a maioria dos entrevistados faz uso da
referida mídia. Por se tratar de um meio de comunicação relativamente
recente, se comparado aos demais, como o rádio e a televisão, acredita-
se que os receptores ainda preferem os veículos comunicacionais
tradicionais como fonte de informação. Entretanto, o número de
internautas cresce a cada dia e, conseqüentemente, a procura
por jornais on-line também aumenta. Percebe-se que estes se tornam
uma opção a mais para informação, sem excluir as outras formas, com a
ressalva de que se tenha acesso à internet.

A segunda pergunta questionava os professores sobre os
motivos de buscarem informações nos jornais on-line. Facilidade de
acesso a dados, notícias dirigidas às áreas de interesse, rapidez,
instantaneidade da informação, possibilidade de acessar do local de
trabalho e até mesmo o fato de "navegar sem destino" pela internet
foram as respostas dadas. Uma delas, transposta a seguir, reforça a tese
de que os professores buscam a internet e as informações dos veículos
comunicacionais on-line para sua formação e capacitação docente.
"Considero-os (os jornais on-line) atraentes, de fácil acesso, com
possibilidades de aprofundamento na busca por informações sobre um
mesmo tema, de forma imediata. Depender de outras formas de busca
de informação, às vezes, bloqueia o processo, ou torna-o iento, pois se
precisa, no mínimo, sair de casa para buscar as fontes." As respostas
demonstram que os profissionais, realmente, buscam esse tipo de mídia
eletrônica para se atualizarem. Além disso, lembram as principais
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características atribuídas aos jornais on-line, como rapidez, facilidade de
acesso e instantaneidade da informação.

Os professores foram questionados sobre os tipos de
informação que buscam. Nesse ponto, as respostas foram
variadas. Alguns querem saber sobre assuntos gerais e
atualidades,, outros já desejam algo mais específico, como
notícias políticas, econômicas e culturais. Os docentes também
afirmaram que sua busca objetiva encontrar conhecimento para
suas áreas específicas de atuação. Citaram, por exemplo, que procuram
por práticas educativas inovadoras, informações ligadas à área de
educação e subsídios para o seu trabalho. As respostas indicam que os
professores questionados usam os jornais on-line, rJasicamente, com
dois objetivos: atualização nos assuntos cotidianos e também na prática
profissional. Novamente, as afirmações reiteram as conclusões teóricas
desta pesquisa, sobre o fato de que o conhecimento que se incorpora ao
repertório simbólico de cada professor se forma, em parte, pelo que ele
adquire ao ler e se informar pelos veículos comunicacionais on-line.

Em outro momento, questionou-se sobre a qualidade das
informações encontradas nos jornais on-line e se estas supriam a
necessidade informacional. Pôde-se constatar, pela maioria das
respostas, que a satisfação é parcial. Um dos professores afirmou que as
notícias poderiam ser mais completas. Entretanto, na sua opinião, a
principal função desse tipo de veículo informacional é noticiar no exato
momento em que os fatos ocorrem, portanto, as notícias vão sendo
complementadas ao longo do dia. Outro docente respondeu que os
textos são resumidos, mas servem de base para o que se busca. Em um
dos questionários, o professor declarou que nem sempre se satisfaz com
o que lê, pois os textos carecem de uma maior profundidade ou são
tendenciosos. As deficiências geradas pela infraestrutura também foram
lembradas, como problemas em sistemas de acesso e provedores, ou a
necessidade de procedimentos e senhas para visualização de dados,
nem sempre disponíveis a todos os internautas. Pelas respostas obtidas,
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pôde-se verificar que os professores não estão indiferentes às
deficiências que podem ser constatadas nos jornais on-line, quando
dizem que as notícias carecem de profundidade, são resumidas ou
tendenciosas. Da mesma forma, eles estão conscientes das vantagens
que a internet pode oferecer e fazem uso delas para sua capacitação
profissional, quando afirmam que buscam por assuntos de sua área de
interesse.

A última pergunta do questionário referia-se à forma
como o professor utiliza o que lê nos jornais on-line no processo
de capacitação profissional e de ensino. Basicamente, as
respostas indicaram a utilização no processo de ensino, através
da contextualização entre a teoria que se aprende em sala de
aula com os fatos que acontecem diariamente. Um dos
professores exemplif icou que, eventualmente, usa alguns
artigos ou partes de textos para fomentar discussões de temas com
alunos. Em um dos questionários, o professor detalhou que repassa as
informações adiante, na tentativa de motivar outros leitores. Contudo,
explica que, para trabalhos mais elaborados, prefere fontes tradicionais.
Argumenta que jornais on-line servem apenas para suprir a necessidade
de atualização cotidiana de informações. Novamente, as respostas
constataram que os professores utilizam o conhecimento que adquirem
através dos meJos de comunicação no processo de ensino, seja
diretamente em sala de aula ou em seu aprimoramento profissional.
Reitera-se, aqui, a necessidade de reflexão sobre a qualidade das
informações que compõem o repertório dos docentes, já que a
abundância informacional da mídia on-line traz consigo uma série de
conseqüências discutidas ao longo deste estudo.

O questionário, apesar de aplicado a uma parcela pequena do
quadro de professores investigados, auxiliou a reforçar empiricamente
as reflexões dos vários autores da área de comunicação e educação,
apresentados neste estudo, a respeito do assunto proposto. Pôde-se
verificar que os docentes são conscientes das deficiências que a internet
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apresenta no que se refere a jornais on-line, e que procuram suprir essa
deficiência ao buscarem outras fontes de informação. Entretanto,
nenhum deles citou diretamente a abundância de informações como um
mal para a formação do conhecimento. Apenas citaram a falta de
aprofundamento nas notícias e a tendenciosidade como problemas. Fica
aqui o questionamento e o desafio para novas propostas de estudo a
respeito do assunto.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pretende negar, com o presente estudo, a
importância que o uso das novas tecnologias da informação têm,
tanto no ambiente escolar como na formação dos professores.
Contudo, torna-se necessário analisar como sua influência pode
ser prejudicial ao processo educacional e à formação de
cidadãos. Pôde-se constatar, ao longo do trabalho, que tal
questionamento carece de mais reflexões teóricas a respeito.
São vários os autores que se dispõem a escrever sobre as vantagens do
uso das novas tecnologias da informação em sala de aula. Contudo,
sobre a influência que os meios de comunicação podem exercer sobre a
formação cidadã, proposta pela universidade, há necessidade de
estudos, tanto na área educacional quanto comunicacional.

Para ter sucesso na docência, é imprescendível que o docente
atualize-se constantemente, para que o seu trabalho cresça quantitativa
e qualitativamente. Os assuntos discutidos em sala de aula devem ser
contextualizados na realidade, para que o aluno compreenda-os e,
assim, esteja capacitado para desempenhar seu papel de cidadão.
Afinal, o grande desafio da educação é justamente este: propiciar as
condições necessárias para que todos os sujeitos envolvidos no processo
educacional tenham condições de agir na sociedade, tornando-a mais
ética, humana e democrática.
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