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Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena
Acreditar nos sonhos que se tem
Ou que seus planos nunca vão dar certo
Ou que você nunca vai ser alguém...
Quem acredita sempre alcança ...
(Legião Urbana - Mais uma vez)
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RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso visa compreender a relação que a mídia vem fazendo
com a sociedade desde seu surgimento e, pensar em um modo de viabilizar a internet - a
mídia escolhida para ser abordada - como uma ferramenta pedagógica para o ensinoaprendizado na Educação Física. Através de revisão bibliográfica, exponho breve histórico da
mídia e, compreendendo seus conceitos, organizando e defendendo uma visão de educação
que considere e problematize a relação com a sociedade. Ao aproximar da Educação de
Jovens e Adultos, tento estabelecer uma relação entre a Mídia e a Educação - dentro e fora da
escola -, sem perder o objetivo da mesma: aprender e ensinar, trocando experiências. Os
principais autores que fizeram parte desse trabalho foram Melo, Tosta, Freire, Alves, Kenski,
Soares et all, Carrano, Dorigoni e Silva.
Palavras chave: Mídia, Educação Física, Educação de Jovens e Adultos.
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MÍDIA E EDUCAÇÃO: A INTERNET COMO UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA
PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Capítulo I - Introdução

Este capítulo visa expor como foi o processo do Trabalho de Conclusão de Curso,
partindo do Tema (Mídia e Educação) e Problema. Atravessando o porquê da escolha desse
tema e qual é a afinidade que eu tenho com o mesmo, consequentemente surgindo objetivos a
tentar serem cumpridos de acordo com a ideia de metodologia que Nilda Alves (2001)
apresenta na tentativa de decifrar o pergaminho da escola e seus cotidianos. Posteriormente
será dividido em quatro grandes capítulos onde serão abordados: Mídia (breve histórico e seu
conceito); Educação, Educação Física e a EJA; Mídia e Educação (a internet como uma
ferramenta pedagógica) e; Virtu-EJ@ (uma possível ferramenta pedagógica para os
professores da EJA). E, por fim, chegando as considerações com o site Virtu-EJ@ - apto para
ser pesquisado e utilizado.

I.I - Tema e Problema
Tema principal: Mídia e educação.
Problema: Qual a relação da mídia com a escola?

I.II - Justificativa
Antes de começar a aventura no curso de Licenciatura em Educação Física, existia a
dúvida de qual caminho seguir, visto que publicidade e educação física eram as minhas
opções, que foram escolhidas por diversos motivos, como: ter a facilidade e a paixão de
mexer com tecnologias, através de programas e equipamentos que utilizem o áudio e o visual
e, também, a paixão que nos últimos três anos antes de entrar na faculdade (a prática da
capoeira) tomava conta do meu tempo e das minhas práticas ditas esportivas.
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Mesmo entrando em um curso de Licenciatura em Educação Física, a tecnologia
sempre me perseguiu de maneiras bem diversificadas, seja pelo fato de ter que me atualizar
em apresentações em power point e planilhas no excel quando se trata de dados
biomecânicos; equipamentos utilizados na faculdade que exigissem uma afinidade com tal
tecnologia; criação de um site1; participação efetiva como colaborador em projeto de extensão
chamado "Cine debate: CineMarx" (do Grupo de Pesquisa ELAC2 em que participo), lidando
não apenas em operacionalizar tais equipamentos para a produção e realização do projeto,
mas sim dialogando de forma crítico reflexivo através do áudio visual. Sem deixar toda essa
paixão pela tecnologia outros caminhos na faculdade foram se abrindo para mim, como
pensar em uma monitoria da disciplina "Jogos, brinquedos e brincadeiras" que aproximou do
projeto de pesquisa "Aproximando jogos, brinquedos e brincadeiras da Educação de Jovens e
Adultos (EJA)", no qual começou a despertar a curiosidade sobre o que seria uma educação
de jovens e adultos?
Para responder essa pergunta, me inscrevi na disciplina de Tópicos em EJA e, no ano
seguinte, surgiu a oportunidade de uma bolsa de iniciação à pesquisa, via FAPERJ (Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.), cujo título do projeto é "Experiências
lúdicas e processos escolares na Educação de Jovens e Adultos (EJA)".
Conversando com minha orientadora sobre os diversos temas que estavam em minha
mente, vimos que o que mais e sempre me moveu foi a mídia, então, porque não dialogar com
a educação física escolar? A relação que as mídias vem estabelecendo com o âmbito escolar
seja por uma simples propaganda de futebol; notas dos alunos que os professores das redes
públicas são cobrados a lançarem em um sistema, via internet, criado para que as informações
sejam atualizadas e difundidas rapidamente, visto que a internet é um dos meios mais rápidos
de comunicação; as propagandas que relacionam atividade física a estética. Assim, de que
maneira essas influências que a mídia traz entram, pelos olhos de nossos alunos, sem pedir
licença?
Vejo a importância desse trabalho para a sociedade, pois minha pesquisa tem o
objetivo de contribuir com a formação continuada de professores que trabalham com a EJA.
O que, consequentemente, estará ligado indiretamente à educação nas escolas, visando

1

Esporte, Lazer e Natureza é um site no qual participei como criador e ensinei outros alunos a alimentarem o
mesmo (http://projetouff.wix.com/esportelazerenatureza).
2
Grupo de Pesquisa Educação Física Escolar; Experiências Lúdicas e Artísticas; Corporeidades.
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explorar o campo da mídia (internet) como uma ferramenta pedagógica nessa formação, visto
a velocidade e a quantidade de informações que a internet proporciona.
Em suma, quero atingir todos que se interessam e procuram saber mais sobre a EJA e
quero atingir da melhor forma que sei fazer: criando através das mídias, no caso um site, e
quero saber o que esse produto (site) pode provocar e proporcionar aos pesquisadores da EJA.
Por isso, inicialmente preciso entender mais sobre a influência que as mídias podem trazer no
âmbito escolar para poder direcionar realmente a ideia do meu site, exemplo: se vai ser um
site mais de pesquisas, ou um site que vai proporcionar algum material pedagógico, que vai
dar um fundamento teórico aos que buscam saber mais pela EJA. Quero dialogar com essa
influência tão visível que a mídia leva para dentro da escola e pegar os pontos positivos dessa
influência e transformar em um viés para o aprender, o buscar e o produzir conhecimento.

I.III - Objetivos
 Compreender a escola como um espaço em que a mídia se relaciona;
 Valorizar a mídia como um espaço de aprendizado lúdico;
 Contribuir com a formação continuada dos professores de educação física que
pesquisam e procurem saber mais sobre a educação de jovens e adultos (EJA);
 Produzir um site ou um portal;
 Oferecer materiais pedagógicos como possibilidades dentro da escola através do site.

I.IV - METODOLOGIA
Visando atingir os objetivos deste trabalho de conclusão de curso, Nilda Alves (2001)
nos faz refletir sobre um tipo de metodologia, tentando decifrar o cotidiano como um
pergaminho - o cotidiano das escolas nas lógicas das redes cotidianas. Primeiramente Alves
(2001) já nos remete ao cotidiano como "(...) um 'objeto' complexo, o que exige também
métodos complexos para conhecê-lo" (p. 1). Logo já começamos a entender que o estudo do
cotidiano não é tão fácil, embora pareça, quando refletimos levando em consideração o
dicionário: cotidiano - aquilo que se faz todos os dias, o que acontece habitualmente: a
monotonia do cotidiano3.

3

Dicionário on-line : http://www.dicio.com.br/cotidiano/ Acesso: 03/12/2013 às 15h.
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Ao pararmos para prestar a atenção em cada situação do cotidiano e como as mesmas
se relacionam em seus contextos, provavelmente haverá um entendimento muito maior sobre
algumas questões nas quais se parou para olhar. Essa é a ideia de olhar-se mais para a escola
como um todo e não cada professor olhar dentro de suas turmas no seu tempo e espaço, sair
da sua zona de conforto e respirar outros cantos da escola, que não tem os mesmo cheiros que
os lugares que cada professor mais frequenta.
Ao dialogar com o cotidiano, é necessário discutir e compreender quatro aspectos
muito importantes. O primeiro remete a uma discussão com uma visão dominante, muitas
vezes chamada de realidade pelos modernos como diria Alves (2001), esse aspecto é
sentimento do mundo. O segundo é a ideia de virar de ponta cabeça, onde é tentar entender
(...) o conjunto de teorias, categorias, conceitos e noções que herdamos das
ciências criadas e desenvolvidas na chamada modernidade e que continuam
sendo um recurso indispensável, não é só apoio e orientador da rota a ser
trilhada, mas, também e cada vez mais, limite ao que precisa ser tecido.
(op.cit., p. 2)

Já o terceiro aspecto, beber em todas as fontes, não limita o pesquisador a apenas um
tipo de coleta de informação, ampliando sua fonte de discussão, melhorando a compreensão e
discutindo "(...) a questão da necessidade de incorporação de fontes variadas, vistas
anteriormente como dispensáveis e mesmo suspeitas" (op. cit., p. 2).
E por fim, o quarto aspecto para uma tessitura ou redes do conhecimento: narrar a
vida e literaturizar a ciência, no qual ao "(...) assumir que para comunicar novas
preocupações, novos problemas, novos fatos e novos achados é indispensável uma nova
maneira de escrever, que remete a mudanças muito mais profundas" (ALVES, 2001, p. 2).
Portanto, este trabalho de conclusão de curso tentará se apropriar dessa ideia de
metodologia que Nilda Alves traz, para compreender que a escola também é um espaço onde
a mídia se relaciona, valorizando-a como um espaço onde o lúdico se faz presente em seu
aprendizado. Na tentativa de contribuir com esse movimento, de alguma forma, surge a ideia
de um site ou portal - que será criado no final do estudo - a fim de oferecer materiais
pedagógicos e textos onde esse professor ou qualquer pessoa possa se interessar com o
objetivo de contribuir com uma formação continuada. E com ajuda de um questionário ou
entrevista aplicado/feitas aos/com professores da rede pública, com o intuito de saber até onde
as mídias são apropriadas no seu dia-a-dia e como se relacionam com suas aulas.
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Capítulo II - Mídia: um breve histórico e seu conceito
O mundo de hoje chegou a um momento no qual a comunicação entre as pessoas é tão
rápida que muitos não conseguem acompanhar a velocidade com que a informação é passada,
primeiramente por estarmos cercados de muitos campos midiáticos ou tecnologias que
oferecem muitas informações.
Segundo, pela velocidade que essa informação é transmitida (exemplo: uma
reportagem que em três dias já está fora do ar por já ter repercutido tudo que poderia
repercutir) e, em terceiro, por vivermos em um contexto urbano, em que um dia com 24 horas
não está suprindo todas as necessidades e compromissos que o ser humano de hoje está
vivendo e assumindo em suas vidas.
Partindo do conceito de que o ato de se comunicar é uma transmissão de informação
(MELLO e TOSTA, 2008) e, fazendo conexões com minhas leituras e discussões tentando ir
além, dialogo com a comunicação não apenas no processo de transmitir informação, mas
também receber a mesma, pois para ter comunicação, é preciso ter um diálogo, no qual é
necessário duas pessoas, a principio, para trocarem mensagens, ideias e informações onde um
seja o emissor e o outro o receptor - podendo trocar de papéis a qualquer momento dentro do
diálogo. Porém, dependendo da nossa intencionalidade, a comunicação pode vir em massa.
O que nos remete a pensar que há tipos de comunicação que podem auxiliar nessa
comunicação de massa ou não, como a gestual, visual, falada, digital, escrita, simbólica e
outras mais.
Antes de abordarmos o que é a mídia, as mídias que podemos encontrar e na
velocidade com que a mesma entra no cotidiano das pessoas, procuramos tentar entender e
compreender como chegamos a esse ponto nos dias atuais, pois as pessoas simplesmente saem
fuçando todos os aparatos tecnológicos sem entender como os mesmos funcionam, seguindo a
lógica capitalista de que você precisa ter, sem se questionar o porquê você precisa ter? Ou se
realmente precisa ter? Sem parar para refletir sobre que tipo de influência midiática está
entrando nas casas do povo brasileiro.
Começamos com um breve histórico com o surgimento da mídia no século XV, pelo
mundo ocidental, Melo e Tosta (2008) explanam que a Imprensa, primeiro tipo de mídia a
surgir, dentro de um século já se espalhara por todo o continente Europeu, pois foi a invenção
que mais difundiu rapidamente naquele espaço geopolítico. Porém no Brasil chegou depois,
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no século XVIII, pois foi em 1808 que a tipografia4 viera a funcionar regularmente na ainda
colônia de Portugal, quando Dom João VI fugira das tropas de Napoleão, chegando primeiro
que a corte portuguesa.
E foi nesse mesmo ano que a imprensa foi implantada no Brasil, consequência de dois
marcos que acabaram de acontecer. O primeiro marco foi o primeiro jornal brasileiro
publicado e editado no Rio de Janeiro, chamado "a Gazeta do Rio de Janeiro", nascendo sob o
signo da censura, pois é produzido pela corte de Dom João VI, ou seja, controlado pela
realeza.
O segundo marco foi que, ao mesmo tempo em que o primeiro jornal estava sendo
publicado no Brasil, circulava outro no país: o Correio Braziliense, onde Melo e Tosta (2008)
contam que o mesmo entrara clandestinamente, assim relacionando a história da mídia no
Brasil com a história do contrabando, abrasileirado, de muamba. Esse Correio Braziliense era
mais uma revista do que um jornal propriamente dito, no qual:
(...) era produzido em Londres por Hipólito José da Cosa. Trata-se de um
brasileiro que estava refugiado na Europa, contando com o beneplácito da
maçonaria inglesa. Seu jornal é exportado para o Brasil e aqui circula na
penumbra. Ou melhor, era tolerado, constituindo preciosa fonte de
informação para os membros da corte sobre o que acontecia no território
europeu. (op. cit., p. 33)

No fim do século XIX, surge uma nova mídia no Brasil, o Cinema. Ou seja, foi preciso
quase 90 anos para que a imprensa no país deixasse de ser o único 'projeto' de mídia existente.
Porém essa nova tecnologia de transmitir informação, não surge no Brasil, já existia na
Europa, para ser mais preciso
(...) foi na Capital Francesa Paris que, em 28 de Dezembro de 1895, foi
realizada a primeira exibição pública de um filme. Para os poucos trinta e
três expectadores que ali estavam, parecia ser mágica. O Salão Indiano Gran
Café mostrava a todos aproximadamente 50 segundos de imagens mudas em
movimento com a câmera parada, em preto e branco que ilustravam
situações comumente vistas no cotidiano naquela cidade. Apesar da ausência
da imprensa local, não demorou muito tempo para que muitos tivessem a
curiosidade em ver as, até então, inéditas imagens em movimento exibidas
para o público (DUARTE apud GONÇALVES, 2013, p. 16)

4

Tipografia é a impressão dos tipos. O termo tipo é o desenho de uma determinada família de letras como por
exemplo: verdana, futura, arial, etc. As variações dessas letras (ligth, itálico e negrito, por exemplo) de uma
determinada família são as fontes. Os tipos constituem a principal ferramenta de comunicação. As faces
alternativas de tipos permitem que você dê expressão ao documento, para transmitir instantaneamente, e nãoverbalmente, atmosfera e imagem. fonte: http://design.blog.br/design-grafico/o-que-e-tipografia. (Acesso em
22/10/2013 às 09:33)
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Logo, em minha opinião, o cinema foi a primeira mídia que mexeu de fato com o
conceito de corpo que as pessoas tinham naquela época, pois antes o que não poderia
acontecer aos olhos das pessoas, ou ficava apenas nas imaginações de quando liam livros,
cada um com a sua subjetividade de acontecimento de mundo, o cinema traz a tona para que
muitos possam ver e, ainda sim, interpretá-las com suas visões.
De acordo com Melo e Tosta (2008), no Rio de Janeiro foram exibidos os primeiros
filmes e consecutivamente dois anos depois já se produzia filmes no país, pois as pessoas que
possuíam partes de heranças, dinheiro sendo mais específico, aventuravam-se comprando e
experimentando suas maquininhas de filmar, participando das realizações dos primeiros
filmes produzidos no país. E visto que a introdução do cinema aconteceu no final do século
XIX, no início do século XX o cinema já estava mais desenvolvido e sua produção mais
rápida, o que nos mostra o quanto o cinema vingou dentro do país.
A terceira mídia a entrar no país foi o Rádio que demorou quatro anos para funcionar
de uma forma mais eficaz. Em 1919, foi criada a primeira emissora de rádio no Brasil, a
Rádio Clube de Pernambuco, com suas limitações, pois seu funcionamento era ainda bem
básico, por estarem em um processo de aprendizado tendo as primeiras noções dessa nova
mídia. Mas 1922 foi quando o país teve sua primeira rádio com tecnologia de ponta, nascia
então a Rádio Carioca (RCA). Porém, em 1923, foi fundada a primeira emissora que
funcionara de maneira regular, essa era a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, cuja finalidade
inicial era fazer uma rádio educativa e cultural. Entretanto Melo e Tosta nos alertam que "num
País com poucas pessoas letradas e com altos índices de analfabetismo, é difícil manter uma
rádio educativa para um público muito grande" (op. cit., p. 34).
Quase 100 anos depois, hoje temos tantas rádios, sejam as FM (modulação em
frequência) no qual é um tipo de rádio que possui uma excelente qualidade de som, mas o
alcance desse tipo de rádio é limitado, podendo alcançar em média 100 quilômetros de raio,
ou as rádios de tipo AM (modulação de amplitude) onde perde qualidade no som, porém
alcançam limites maiores que da FM. Ou seja, há diversas rádios, com diversos tipos de
informações, entregando em diversos lugares, logo popularizando essa mídia - que é o rádio -,
com o decorrer do tempo. Ao pararmos para pensar apenas no tipo de mídia que o rádio é,
somos cercados de informações sem dar conta de processá-las, entendê-las e compreendê-las,
pelo excesso de informação, a falta de tempo, o excesso de opinião e o excesso de trabalho
(LARROSA, 2004).
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Passando trinta anos, ocorre no Brasil uma fase revolucionária da mídia, pois acabara
de chegar a Televisão, em São Paulo apenas, ainda assim por iniciativa de Assis
Chateaubriand, timoneiro e empreendedor, o Brasil foi o terceiro país do mundo a criar uma
emissora. Melo e Tosta (2008) diz que Assis quis marcar sua biografia como introdutor da
televisão na América Latina e que
Nos anos de 1950, funciona a TV Tupi, inicialmente em São Paulo e depois
no Rio de Janeiro. Trata-se de uma televisão improvisada, que importa
equipamentos e treina seus técnicos nos Estados Unidos. Chateaubriand
também compra televisores e os coloca estrategicamente nas residências de
alguns amigos. Então, a burguesia paulista é beneficiária dessas primeiras
emissões televisivas. Ainda hoje, encontramos no vídeo, atuando
profissionalmente, figuras como Hebe Camargo e Lolita Rodrigues, que
protagonizaram os primeiros programas de TV transmitidos ao vivo (op. cit.,
p. 34).

O que nos faz pensar que, mais uma vez, quem tem poder ou capital tem mais rápido a
mídia que acabara de surgir, logo a população que não tem como possuir a nova mídia, tem
que esperar até que fique obsoleto de alguma forma, para adquirir. Foi o caso do Telefone,
que os mais velhos como meu avô, que contava que só conseguiu ter um telefone em casa
porque tinha jogado e ganhado no "bicho" (que por sinal na época era uma grande quantia,
equivalente a mais ou menos uns 10 mil reais hoje e ainda esperou alguns meses para ser
instalado em sua residência). Então, ele pode comprar aquela nova mídia que para usar tinha
que discar número por número e não como é nos dias de hoje, que apertamos muitas das vezes
três botões e o telefone disca sozinho e muitas pessoas hoje tem o telefone móvel, mais
conhecido como celular, podendo ter até três números diferentes no mesmo aparelho. Como a
ideia de telefone mudou com a modernidade, ter mais de um número no mesmo aparelho não
é a grande questão, mas ter rádio, televisão, correio, revistas, jornais e internet, um sonho de
ter todos os tipos de mídias em apenas um aparelho, pela acessibilidade de qualquer tipo de
mídia dentro de apenas um aparelho que seja fácil de carregar e a qualquer momento do seu
dia, podendo trocar informações quando quiser, sem precisar ter que esperar chegar a um
lugar em um determinado tempo para poder ter acesso.
Então foi em 1965, que o Brasil entra na 'aldeia global'5 que ao se modernizar nas
telecomunicações, cria-se então a EMBRATEL tornando possível uma integração ao sistema
5

O conceito de "aldeia global", criado pelo sociólogo canadense Marshall McLuhan, quer dizer que o progresso
tecnológico estava reduzindo todo o planeta à mesma situação que ocorre em uma aldeia. Marshall McLuhan foi
o primeiro filósofo das transformações sociais provocadas pela revolução tecnológica do computador e das
telecomunicações. fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/aldeia%20global/11077/ (Acesso em
22/10/2013 às 11:21).
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mundial de satélites com o País. Nessa época, então, já era introduzindo na sociedade a ideia
de "globalização".
E por último, a mídia que em minha opinião é a mais fascinante de todas, por ter a
capacidade de agregar vários tipos de mídia em uma mídia apenas: a Internet. Chegando ao
Brasil na década de 1990, no qual a mesma se tornou a década da expansão da internet
atingindo a população geral. Antes, o que era para fins militares, onde a informação seria
passada caso acontecesse alguma invasão e destruíssem os meios convencionais de
comunicação e, acadêmicas, onde professores universitários compartilhavam ideias,
descobertas e mensagens, viera a se tornar também comercial.
Visando facilitar a navegação nessa nova mídia, surgiram browsers (navegadores)
como o Internet Explorer pela Microsoft, no qual é o mais antigo, depois surgiram o Mozilla
Firefox, Google Chrome, Ópera e o Safari que são os mais conhecidos atualmente. Quem não
lembra a famosa internet discada? Aquela em que o computador fazia um barulhinho como
estivesse discando para alguém?
A internet passou a ser utilizada por diversas pessoas de diferentes idades e diferentes
segmentos sociais, também chegando a classe social mais pobre, devido ao grande número de
Lan (Local Area Network - Rede Local de Computadores) Houses, barateando acesso a
internet, proporcionando jovens buscarem informações para trabalhos escolares, utilização de
jogos on-lines, salas de chat tornando pontos de encontros, um bate papo virtual de qualquer
lugar do mundo e a qualquer hora, pessoas desempregadas mandando currículos via email
para diversas empresas e empresas melhorando seus lucros através das vendas on-lines, onde
a internet dispara com a modernidade transformando-se também em grandes shoppings
virtuais.
Meados da primeira década do século XXI, as redes sociais eram a febre do momento,
começando com o orkut, e atualmente o Facebook e o Twitter. Essas "febres" são páginas onlines da internet que proporcionam contato com todo seu círculo social a qualquer momento.
Ou seja, a ideia de esperar a noite passar para poder rever ou falar com aquela pessoa de novo,
caso não tivesse telefone em casa ou, ver a família que mora no interior, viria a se extinguir, e
quando falo rever, digo literalmente, pois surgiram as câmeras que ao engatar nos
computadores, você estava automaticamente pronto e apto para poder conversar e ver a outra
pessoa ao mesmo tempo. Logo, qualquer informação poderia passar pelos seus olhos mais
rápido que um piscar dos mesmos.
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E em 2010 surge um novo serviço que também virou febre assim como as páginas de
relacionamentos citadas acima: "Compras Coletivas"6 - são também páginas on-lines que
fazem uma intermediação entre empresas e consumidores, onde conseguem negociar vendas
em grandes quantidades de um certo produto (eletrônicos, viagens, rodízios de restaurantes,
ingressos e as mais diversas coisas) com descontos podendo chegar até 60% ou até mais.
Desses sites de compras coletivas, os que mais se destacam são o Groupon e Peixe Urbano.
Hoje, a internet também influencia os consoles ou videogames, como chamam os mais
antigos, os quais são desejos de muitas crianças. Àqueles que têm, assim que sai um mais
"atualizado" vamos dizer assim, já querem trocar de videogame, pois aquele do ano passado
já virou obsoleto, pois os atuais exigem a conexão com a internet - pelo simples fato de ter
jogos que para o jogo seguir um progresso é obrigado a trocar informações com toda a rede
que a internet proporciona, como se alimentasse o servidor principal, para saber se o jogo esta
vingando, qual é a frequência que o mesmo jogo está sendo acessado, e outras ideias que
proporcionam o mercado capitalista a venderem mais e mais.
Logo, podemos ver que a internet entrou sem pedir licença nas casas das pessoas, seja
em qualquer parte do mundo, o ser humano praticamente sente-se obrigado a estar conectado
a uma rede mundial, tornando uma necessidade extrema. E não somente nas casas, mas
também nas faculdades (onde foi um dos lugares de origem), empresas, escolas,
possibilitando qualquer um a ter qualquer informação do mundo em apenas segundos.
Porém neste trabalho não basta falar dos tipos de mídia sem conceituá-la, para termos
melhor compreensão da mesma. Levando em consideração ao Dicionário Aurélio, ele vai
dizer que é
Qualquer suporte de difusão de informações (rádio, televisão, imprensa
escrita, livro, computador, videocassete, satélite de comunicações etc.) que
constitua simultaneamente um meio de expressão e um intermediário capaz
de transmitir uma mensagem a um grupo; meios de comunicação,
comunicação de massa (DICIONÁRIO ONLINE DO AURÉLIO)

Ao considerar do ponto de vista etimológico da palavra, como Melo e Tosta (2008)
nos ajudam a pensar, mídia
(...) é uma expressão latina. Media é o plural de medium. No singular,
significa "meio", "veículo", "canal". O vocábulo foi incluído na Língua
Portuguesa por intermédio do tio Sam, importado diretamente dos Estados
Unidos. Chegando ao Brasil, fizemos seu imediato 'aportuguesamento' (op.
cit., p. 30)
6

www.suapesquisa.com/internet/ (Acesso no dia 20/10/2013 ás 18:47).
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E de acordo com Liziane Guazina (2007), é recente o uso da palavra mídia nas
pesquisas do campo da Comunicação no Brasil, pois se tornou comum falar o termo mídia e
só a partir da década de 90 é que começou a ser empregada com um sentido amplo. Porém,
"(...) mídia é utilizada no mesmo sentido de imprensa, grande imprensa, jornalismo, meio de
comunicação, veículo. Às vezes, é citada no plural, mídias, num esquecimento - deliberado ou
não - de sua origem latina como plural de medium (meio)" (op. cit., p. 49).
Portanto, vemos que essas definições de mídia não estão tão distantes uma da outra.
Pois mídia é o meio com que, através da comunicação, transmite uma determinada
informação, onde se faz necessário ter um transmissor da informação e um receptor da
mesma. Mesmo que o transmissor utilize tipos de mídias diferentes das que o receptor utilize
para ver a mesma informação, exemplo, um escritor que publicou um livro impresso, ou uma
matéria de um jornal também impresso, no qual essa mesma matéria foi capturada e colocada
em uma rede social para se propagar com mais velocidade suas informações. Nesse exemplo,
se formos analisar, temos três tipos de mídias presentes: a imprensa, internet e a mídia que
capturou essa imagem para ser propagada podendo ser um scanner.
Com esse conceito desdobrarei esse trabalho, que pretende discutir a ideia de que
muitas das vezes a mídia atrapalha nos estudos seja qualquer escola, cidade, estado, país, área
de formação. Mas como articular toda essa comunicação com aqueles inseridos na escola,
absorvendo, processando, entendendo e compreendendo tanta informação que entra por
nossos olhos sem pedir licença? E, de todos os tipos de mídias vistos nesse capítulo, por tudo
que foi dito e pela grande aproximação com minhas experiências, o foco será a Internet.
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Capítulo III - Educação, Educação Física e a EJA

Desde que entrei para a faculdade e comecei a discutir e refletir sobre questões em
relação à educação, mesmo com a ênfase dada pelos Professores do Curso, observo que
atualmente não se precisa entender muito da atual vigência política do país, ou parar para
pensar em como a educação está sendo conduzida por nossos governantes do Brasil, pois
vemos o quanto a Educação está sendo sucateada em linhas gerais, não está sendo plantada
pelos mesmos como deveria, em uma perspectiva que inclua todos e a democratize: de forma
qualitativa.
Porém pensar em educação não é apenas pensar no que acontece dentro na e/ou com a
escola, muito menos olhar apenas para a forma que essa educação está sendo inserida dentro
da mesma. É tentar refletir e ir além, é tentar compreendê-la a partir de seu contexto social e
histórico e nos questionar porque as instituições de ensino estão sucateadas como acabara de
dizer. O que através dessa longa trajetória acadêmica sempre me perguntei: uma educação de
qualidade depende apenas dos interesses daqueles que detém o poder? Ou tanto daqueles que
detém o poder quanto de todos que vivem dentro dessa sociedade?
Para ajudar a pensar em algumas questões como essas, Saviani (2008) diz que
(...) a escola é determinada socialmente; a sociedade em que vivemos,
fundada no modo de produção capitalista, é dividida em classes com
interesses opostos; portanto, a escola sofre a determinação do conflito de
interesses que caracteriza a sociedade. Considerando-se que a classe
dominante não tem interesse na transformação histórica da escola (ela está
empenhada na preservação de seu domínio, portanto apenas acionará
mecanismos de adaptação que evitem a transformação), segue-se que uma
teoria crítica (que não seja reprodutivista) só poderá ser formulada do ponto
de vista dos interesses dominados. (op. cit., p. 25)

Nesse pensamento podemos refletir que através dos conflitos de interesses,
encontrados nas escolas e caracterizados pelo tipo de sociedade em que vivemos, não há a
intenção de mudar esse processo linear de escolarização, segundo aqueles que tomam conta e
olham a educação do país, ditando como a mesma deve ser inserida nas escolas. Isso acontece
quando não se faz um diálogo entre aqueles que são eleitos para administrar o país, como um
todo e, aqueles que respiram e vivem o espaço educacional que é a escola. Ressaltando que há
muitos que fazem parte da escola que não tem o que dialogar, por estarem cercados pela
ideologia que fundou a sociedade que vivemos: a capitalista.
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E é nessa falta de diálogo que a educação não se fortifica qualitativamente e
quantitativamente, pois como diz um dos grandes pensadores da educação,
Os homens que não têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se
do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se
alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é
que lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro
com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios
absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais. (FREIRE,
1987, p. 46)

E é pensando no diálogo que Paulo Freire traz, na ideia que defende, que a escola pode
ser montada e a educação encaminhada, pois dialogar é a melhor prova de que não há no
mundo alguém que saiba tudo, seja qual assunto for, por mais que no âmbito acadêmico haja
títulos qualificando muitas pessoas como tal. Portanto, a educação é construída e lapidada
com as trocas de experiência a partir do diálogo entre alunos e professores.
Por esse caminho acredito em uma educação que não olha apenas para o aluno, para os
professores e seus gestores simplesmente, mas também para todo o contexto histórico,
psicossocial e político daqueles que de alguma forma estão inseridos na escola ou fazem parte
da comunidade escolar, como o faxineiro, inspetor, merendeira, professores, gestores, alunos
e seus pais.
Olhando para uma educação onde a escola pública se articula com todos os espaços
da sociedade, sejam públicos ou privados, faz-se necessário olhar também para o aluno além
de suas características físicas. Saviani (2008) mais uma vez nos ajuda a pensar que se
queremos
(...) compensar as carências que caracterizariam a situação de marginalidade
das crianças das camadas populares, é preciso considerar que há diferentes
modalidades de compensação: compensação alimentar, compensação
sanitária, compensação afetiva, compensação familiar etc. Nesse quadro,
constatada a existência de deficiências especificamente educacionais, caberia
falar não em educação compensatória (atribuindo-se à educação a
responsabilidade de compensar todo tipo de deficiência), mas em
compensação educacional. (op. cit., p. 27)

Orientar a Educação dessa maneira não é uma tarefa muito fácil, pois é preciso educar
o olhar para analisar e discutir questões que vão além da escola e que acabam influenciando a
mesma. Olhar para a Educação Física consegue ser uma tarefa mais difícil ainda, onde não
basta pensar apenas na educação e desejar inserir uma educação física de qualidade, que não
reproduza as "questões capitalistas" (só o melhor vence, o lucro acerbado em cima dos
trabalhadores, o consumismo, a alienação, divisão de classes) em nossos alunos, mas
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conseguir que os mesmos cresçam, pensem e reflitam sobre a sociedade em que vivem. Não
sendo meros espectadores, mas tornando-se cidadãos críticos e reflexivos sobre a sociedade
que vivem e respiram. Essa é a grande chave para educação se tornar qualitativa e não apenas
quantitativa.
Porém para isso acontecer, Soares et all (1992) mostram que a educação física escolar
historicamente passou por muitas respostas do que seria a mesma, tentando contribuir para
uma superação de uma prática conservadora existente como:
a) Educação Física é educação por meio das atividades corporais; b)
Educação Física é educação pelo movimento; c) Educação Física é esporte
de rendimento; d) Educação Física é educação do movimento; e) Educação
Física é educação sobre o movimento. (op. cit., p. 33)

As primeiras concepções de educação física surgiram de acordo com as necessidades
sociais da burguesia que vivia na Europa no final do século XVIII e início do século XIX. A
Europa estava construindo e consolidando uma nova sociedade através do capitalismo,
consequentemente os exercícios físicos teriam um papel muito importante, pois para essa
nova sociedade que acabara de ser construída, se fazia necessário modelar um homem mais
forte, mais ágil e mais empreendedor, então os exercícios físicos a partir daquele momento
tornavam-se "receita" e "remédio" como Soares et all (1992) nos explana.
Portanto começara a surgir um cuidado com o corpo, em relação ao trabalho físico,
pois
(...) cuidar do corpo significa também cuidar da nova sociedade em
construção, uma vez que, como já se afirmou, a força de trabalho produzida
e posta em ação pelo corpo é fonte de lucro. Cuidar do corpo, portanto passa
a ser uma necessidade concreta que devia ser respondida pela sociedade do
século XIX. (SOARES ET ALL, 1992, p.35)

Ou seja, mais uma vez as práticas pedagógicas da educação física foram construídas a
partir dos interesses da classe social que detinha o poder político e intelectual, a burguesia.
No século XVIII já havia uma preocupação em incluir tais exercícios físicos aos
currículos escolares, antes pensados apenas para o trabalhador. Porém as primeiras
sistematizações de exercícios físicos chamados de Métodos Ginásticos - como Soares et all
(1992) nos explicita -, foram realizadas pelo sueco P.H Ling, o francês Amoros e o alemão
A. Spiess tendo ajuda de fisiologistas e médicos nas quais
(...) a educação física ministrada na escola começou a ser vista como
importante instrumento de aprimoramento físico dos indivíduos que,
"fortalecidos" pelo exercício físico, que em si gera saúde, estariam mais
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aptos para contribuir com a grandeza da indústria nascente, dos exércitos,
assim como com a prosperidade da pátria. (op. cit., p. 35)

Essa educação física era ministrada por instrutores físicos do exército, através da qual
eram aplicados os métodos militares de disciplina e hierarquia nas escolas, ou seja, a
educação física escolar nessa época foi construída pedagogicamente calçada nos valores e
normas militaristas onde consequentemente se construiu um projeto de homem obediente,
submisso, disciplinado e respeitador da hierarquia social.
E foi nas décadas de 80 e 90, com os acontecimentos sociais dessa época, que alguns
pensadores começaram o processo de repensar a educação física, como Soares et all (1992)
explica que
Uma pedagogia entra em crise quando suas explicações sobre a prática social
já não mais convencem aos sujeitos das diferentes classes e não
correspondem aos seus interesses. Nessa crise, outras explicações
pedagógicas vão sendo elaboradas para lograr o consenso (convencimento)
dos sujeitos, configurando as pedagogias emergentes, aquelas em processo
de desenvolvimento, cuja reflexão vincula-se à construção ou manutenção de
uma hegemonia. (op. cit., p.14)

Nesse processo, também surgiram outras explicações pedagógicas, visando responder
a outros interesses de classes sociais onde o paradigma epistemológico dominante - que era a
concepção militarista - não convencia mais, surgindo um paradigma emergente tentando
responder questões que a militarista já não dava mais conta de responder, assim surgindo uma
pedagogia chamada crítica superadora onde é feita uma reflexão pedagógica em três
características específicas: diagnóstica, judicativa e teleológica (SOUZA apud SOARES et
all, 1992).
A diagnóstica leva em consideração o constatar e ler os dados da realidade, onde os
mesmos sofrem um julgamento em que o sujeito pensante através do seu juízo de valor irá
interpretá-los. E ao julgar seguindo uma ética que está representada nos interesses de uma
classe social determinada, torna-se judicativa. Torna-se também teológica porque ao buscar
um caminho determina um alvo e, dependendo da direção desse caminho, a reflexão
pedagógica pode-se tornar transformadora ou conservadora dos dados encontrados na
realidade de nossa sociedade.
Por isso toda escola deveria ter seu projeto político pedagógico intencionado e
acionado estrategicamente, pois ele representa uma intervenção em uma direção determinada
pela escola, que pode realizar uma reflexão sobre a realidade das ações da sociedade
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contextualizando-as e explicando-as a partir de suas determinações. Soares et all (1992)
explicita melhor essa ideia quando diz que
Todo educador deve ter definido o seu projeto político-pedagógico. Essa
definição orienta a sua prática no nível da sala de aula: a relação que
estabelece com os seus alunos, o conteúdo que seleciona para ensinar e como
o trata científica e metodologicamente, bem como os valores e a lógica que
desenvolve nos alunos. (op. cit., p. 15.)

E ao pensar em um projeto político-pedagógico para a escola, é querer rever questões
e repensá-las na tentativa de ampliar o currículo cuja definição
(...) é ordenar a reflexão pedagógica do aluno de forma a pensar a realidade
social desenvolvendo determinada lógica. Para desenvolvê-la, apropria-se do
conhecimento científico, confrontando-o com o saber que o aluno traz do seu
cotidiano e de outras referências do pensamento humano: a ideologia, as
atividades dos alunos, as relações sociais, entre outras (SOARES ET ALL,
1992, p. 16)

Pensando nessa realidade social refletida através da pedagogia crítica superadora, se
faz presente a educação física pela perspectiva da Cultura Corporal, buscando "desenvolver
uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem
tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal" (SOARES ET
ALL, 1992, p. 26). Algumas expressões dessas são as lutas, danças, esportes, jogos e as
ginásticas – as quais se tornam os conteúdos abordados na educação física.
Porém não basta ensinar os conteúdos apenas, como diz Libâneo (apud SOARES ET
ALL, 1992), nem mesmo que sejam muito bem ensinados, se faz necessário que sejam
contextualizados de forma inseparável do seu significado humano e social, pois cada um tem
a sua realidade, por mais que o espaço e o tempo sejam os mesmos, os contextos são
diferentes, por isso contextualizar também se torna importante para que esse aluno não apenas
reproduza e sim reflita pela sociedade e realidade que vive.
Nessa perspectiva de uma pedagogia critica superadora, que inclui a ampliação do
currículo, do projeto político pedagógico, da cultura corporal e do diálogo com o aluno, não
esquecendo o contexto em que ele vive e leva suas experiências para a escola, que viso uma
educação de qualidade, tanto através da educação física quanto das outras disciplinas que
formam os componentes curriculares.
E com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não seria tão diferente assim. Por ser
uma modalidade de educação básica, não vem sendo tratada com todo o respeito que merece,
porque muitos veem a EJA como uma educação com pouca importância por ter um público
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(jovens e adultos) com a idade dita ultrapassada, no qual muitos qualificam essas pessoas
como fracassos da escola "regular".
E quem são os alunos da EJA? A Educação de Jovens e Adultos "trata de uma
educação voltada para pessoas que não tenham mais seus espaços garantidos na educação
regular, orientada e (padronizada) também pela faixa etária" (EUGÊNIO, 2010, p. 6).
Jane Paiva (2004) faz pensar e tentar entender como a EJA é vista em uma perspectiva
dominante onde a "educação de jovens e adultos é aquela que se volta para atividades
educativas compensatórias, ou seja, para a escolarização de pessoas que não tiveram a
oportunidade de acesso à escolarização regular prevista na legislação" (p. 102).
Consequentemente, remete a pensar que todo aprendizado que esses jovens e adultos tiveram
em suas vidas não serviram para nada, visto que é voltada para as atividades educativas
compensatórias, ou seja, esses alunos ao entrarem na EJA estariam no processo de
aprendizado partindo do princípio de que nada sabem, já que eles perderam o tempo dito
regular pela legislação.
Mas, Carrano (2011) traz a ideia da EJA como uma escola do recomeço sendo um
(...) espaço-tempo educativo centrado nos sujeitos concretos da
aprendizagem. Isso significa pensar em alunos e alunas não apenas como
entes escolares, mas também como seres do mundo e habitantes de muitos
ouros espaços-tempos socioculturais que não apenas o aqui e agora da escola
(op. cit., p. 71)

E também ajudando a compreender os alunos da EJA, explanando que são jovens e
adultos que não tiveram
(...) a possibilidade de realizar o processo de escolarização tradicional na
idade adequada. Em decorrências de diversos fatores, esses jovens e adultos
precisaram abandonar a escola, ou, em outros casos tiveram que tomar essa
decisão devido às diversas circunstâncias ou imprevisto impostos pela vida
(op. cit. p. 73)

E é com esses autores, que me apresentaram à Educação de Jovens e Adultos
(Eugênio, Paiva e Carrano), que podemos ampliar nossas noções e conceitos sobre a EJA,
podendo compreender melhor que são seres humanos que não tiveram acesso à educação
básica dita regular pela legislação, ou que por algum motivo não conseguiram cumprir o
ensino fundamental e o médio. Logo, vemos uma grande importância que a EJA tem de levar
e impulsionar uma educação de qualidade para essas pessoas, não de forma compensatória
como Paiva retrata (ao olhar em um caminho dominante de compensar o tempo perdido), mas
em uma Educação que Carrano alerta: na escola para recomeçar.
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Um dos problemas é que esse jovem e adulto tem uma grande dificuldade de voltar a
estudar, pois carrega uma marca de culpa por não ter realizado na idade dita certa ou por ter
largado os estudos por algum motivo. Fato esse que sempre acontece, pois vivemos em uma
sociedade onde deixa os menos habilidosos, seja em qual área for, de lado. Ou sofrem
preconceitos, como mulheres, homossexuais, alguns estrangeiros, pessoas que moram
distantes das grandes e famosas capitais do país, negros e outros estereótipos que foram
criados historicamente. Até mesmo pelo Brasil ser um país onde a religião se faz muito
presente, que consequentemente vai contra todas as experiências amorosas que não sejam de
um homem com uma mulher e, também, por termos sido colonizados por europeus, os quais
se sentiam - e muitos ainda se sentem - superiores aos outros continentes.
Alguns motivos que acarretam essa subtração dessa educação básica dita regular são: a
distância da escola, principalmente no meio rural; a reprovação que automaticamente
desmotiva o aluno, levando ao fracasso; alunos que sofrem violência infantil; a pobreza
extrema, onde o aluno é obrigado a ajudar em casa para aumentar a renda familiar, levando-o
ao mercado de trabalho precocemente; o uso de drogas e; a gravidez na adolescência.
Por essas razões, muitos não conseguiram ter acesso à escrita, quiçá à leitura, assim
desenvolvendo sua cultura baseada na oralidade, levando em consideração as habilidades que
foram adquirindo com o tempo, as quais se tornam experiências. Devido à diversidade e
intergeracionalidade de pessoas, na EJA se encontram práticas corporais muito variadas.
Logo, é extremamente válido trazer esse aluno como fonte de saber, assim reconhecendo o
seu recomeço escolar como um momento entre aqueles que ensinam e os que aprendem,
podendo ambos trocar de papéis frequentemente, tornando as aulas altamente dinâmicas
(CARRANO, 2011).
E para defender essa modalidade de ensino tão desvalorizada, o Parecer 11/2000, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000) - dá
argumentos suficientes a partir das funções reparadora, equalizadora e qualificadora.
A função reparadora da EJA significa não só "a entrada no circuito dos direitos civis
pela restauração de um direito negado (que seria o acesso de todos a uma escola de
qualidade), mas também o reconhecimento daquela igualdade comum a todo e qualquer ser
humano" (BRASIL, 2000, p. 7). Já a função equalizadora tende mais em
(...) dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como
donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no
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sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela
repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de
permanência [...] possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do
trabalho, na vida social. (op. cit., p. 9)

E a função qualificadora ou permanente "é o próprio sentido da EJA. Ela tem como
base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e adequação
pode se atualizar em quadros escolares e não escolares" (BRASIL, 2000, p. 11).
Essas funções, portanto, podem ser ferramentas que afirmam o direito a uma escola de
qualidade, que atualiza e adéqua o conhecimento adquirido durante esse tempo fora da escola,
amparando essas pessoas que, por vários motivos – aqui já mencionados - não puderam dar
continuidade aos estudos.
Porém o que vem dificultando o trabalho dos professores da educação física na
Educação de Jovens e Adultos, mesmo ela sendo um componente curricular obrigatório da
Educação básica, e tendo as três funções amparando as aulas de educação física na escola, é a
sua prática ter o caráter facultativo nos cursos noturnos, nos seguintes casos: ao aluno que
cumpra jornada de trabalho igual ou superior à seis horas; maior de trinta anos de idade; que
estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigada á prática
de educação física; apresentarem incapacidade física relativa, incompatível com a frequência
aos trabalhos escolares (Decreto-Lei no 1.044/69); que tenham prole (BRASIL, 1996).
Então, da mesma forma que a LDB (BRASIL, 1996) diz que a educação física tem que
ser oferecida nas escolas - amparada pelas funções acima citadas -, se contradiz quando diz
que alguns tipos de alunos não precisam fazer aulas práticas, sendo que a maioria dos alunos
da EJA, se não forem todos, se encontram nesse tipo de ocasião - onde é facultativa a prática
da educação física.
Portanto, caberá ao professor estimular esses alunos ao ponto de que a educação física
seja vista como uma disciplina tão importante quanto às outras e, que vá além do famoso
quarteto mágico (futebol, basquetebol, voleibol e handebol). Podendo olhar a EJA como um
momento de ressignificação dos conhecimentos adquiridos através de experiências, que
articulam com os conteúdos que a escola tem a proporcionar, tornando-se importante
reconstruir esses conhecimentos, essas experiências que foram consolidadas durante o tempo.
E é mais importante ainda considerar que esses alunos da EJA são diversos seres que no
presente momento já tem uma vasta experiência profissional, maduros, trabalhadores e alguns
com a expectativa de (re)inserção no mercado de trabalho.
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Capítulo IV - Mídia e Educação: A internet como uma ferramenta pedagógica
O presente capítulo consiste em não tratar de todas as mídias existentes até os dias de
hoje, pois não é uma pesquisa histórica e, também, para um trabalho de monografia tratar de
forma qualitativa, precisaria aprofundar cada meio de comunicação com a escola - objetivo do
Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Então,
focarei apenas na relação que a internet trava com a sociedade e a escola, apresentando uma
proposta pedagógica a partir desse meio de comunicação.
Por isso a escolha da mídia internet: primeiro por sempre ter gostado de "mexer" com
a questão áudio e visual. Fui crescendo rodeado por esse tipo de mídia, me fascinando cada
vez mais, tendo a curiosidade desse mundo considerado virtual e, sem ter medo de "fuçar" nos
diversos caminhos que as mídias podem proporcionar. Segundo por ser uma ferramenta com a
qual estou familiarizado, por estar em relação com a mesma todos os dias, seja por lazer,
trabalho ou estudos. E por fim, por necessidade de delimitar o tema da pesquisa.
Nossa sociedade estará caminhando para um lugar no tempo e espaço em que cada
pessoa um dia terá seu próprio Notebook ou PC (computador pessoal)? O site
tobeguarany.com traz alguns dados bastante interessantes: segundo a FGV (Fundação Getúlio
Vargas), em maio de 2009 já se encontravam 60 milhões de computadores em uso, com a
expectativa de termos chegado a 2012 com mais de 100 milhões de computadores.
Comparado com o censo de 2010 (segundo dados do IBGE7) da população brasileira,
52,63% da população tem computadores em uso. Veículo esse tão importante que difundiria a
internet no Brasil, pois as internets pelas operadoras telefônicas não eram tão divulgadas, o
custo era caro e os celulares da época não tinham as versatilidades que os smartphones de
hoje tem.
Entretanto sabemos que nem todos têm condições financeiras para comprar um
computador por mais que as vendas de computadores tenham sido impulsionadas por fatores
como aumento do poder financeiro, acesso ao crédito, avanço da tecnologia e crescimento do
emprego formal. Mas onde estão os computadores? Talvez esse número exacerbado de
computadores se deva ao fato de 95% das empresas brasileiras possuírem computadores8.

7

http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?view=noticia&id=3&idnoticia=1766&busca=1&t=censo-2010populacao-brasil-190-732-694-pessoas (Acesso: 27/11/2013 as 10:49).
8
Informação retirada do site http://tobeguarany.com/internet_no_brasil.php (Acesso: 27/11/2013 as 09:51).
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Segundo o site Ibope Media (apud tobeguarany.com9), hoje no Brasil já se encontram
94,2 milhões de internaturas (dezembro/2012), colocando o nosso país como o 5º colocado
dos países que mais se conectam a internet, onde os principais locais de conexões ou acesso a
internet é liderado pelas lans houses (31%), a própria casa (27%), da casa de parente e de
amigos (25%) (abril/2010).
Portanto, como vimos até agora, todo esse avanço tecnológico se estabeleceu e
continua estabelecendo-se em todos os setores da vida social. Com a educação não seria
muito diferente, pois através de todo o processo histórico da mídia vimos o quão foi
impactante esse avanço, efetivando-se como um processo social que atinge todos os tipos de
instituições, ou seja, invadindo a vida do ser humano, seja onde for: nas ruas, nas salas de
aulas com os professores e os alunos, na escola como um todo e principalmente nas casas,
sejam elas lan ou não (DORIGONI e SILVA, 2007).
Esses mesmo autores trazem um dado muito importante onde vale ressaltar que muitas
escolas públicas estão - através de programas do governo federal e estadual - sendo
aparelhadas com os melhores computadores e todos conectados a internet, pela necessidade
que estamos vivendo de se estar conectado no mundo virtual o tempo todo. Sendo que há um
programa chamado Prêmio Geração Futuro, o qual distribui notebooks para os melhores
colocados em matemática e português em uma avaliação externa da Secretaria de Educação
do Rio de Janeiro.
Alimentando uma visão de uma educação onde se você não for o melhor, você não irá
ganhar um laptop. Onde dentro de cada escola, em uma perspectiva crítica de educação, os
professores deveriam discutir essa iniciativa do governo, contextualizando socialmente e
refletindo sobre a mesma. Porém os alunos realmente ganham os computadores e encontram
em diversas escolas as famosas "salas de informática" - e o que eles fazem com essa mídia?
Dorigoni e Silva (2007) ajudam a pensar em uma solução para essa mídia na escola
quando dizem que
(...) uma das formas a se contemplar, dentre muitas sugeridas para a
educação para as mídias, seria estudar, aprender e ensinar a história, a
criação, a utilização e a avaliação das mídias como artes plásticas e técnicas,
analisando como estão situados na sociedade, seu impacto social, suas
implicações, a participação e a modificação do modo de percepção que elas
condicionam o papel do trabalho criador e o acesso às mídias (op. cit., p. 3)
9

http://tobeguarany.com/internet_no_brasil.php (Acesso no dia 21/11/2013 ás 18:05).
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Já Kenski (2000) vê a internet como um ciberespaço, onde tem os pontos de encontros
de escolas virtuais, onde
(...) se estruturam essencialmente como linguagens. Locais em que se
partilham fluxos e mensagens para a difusão dos saberes. O ambiente virtual
de aprendizagem se constrói a partir do estímulo à realização de atividades
colaborativas, em que o aluno não se sinta só, isolado, dialogando apenas
com a máquina ou com o instrutor. Ao contrário, construindo novas formas
de comunicação, o espaço da escola virtual se apresenta pela estruturação de
comunidades on-line em que alunos e professores dialogam
permanentemente, mediados pelos conhecimentos (op. cit., p. 125)

E essas linguagens como as revistas, rádios, televisão, cinema, celulares, jornais,
também tem suas particularidades, cada uma tem a sua escrita e forma de apresentação.
Kenski (2000) chama de "a linguagem da sedução" que são interações feitas com os tipos de
comunicações onde abrem horizontes no pensamento das pessoas, criando fantasias,
envolvendo-as e as seduzindo psicologicamente e emocionalmente. Sem usar essa linguagem
de sedução para alienar as pessoas, aqui defendo provocar e estimular um pensamento crítico
e reflexivo sobre as ações e interações das mesmas em e/ou na sociedade.
Ou seja, essa linguagem da sedução nos remete a pensar no quanto as mídias
existentes

tem

a

ludicidade

implícita,

muitas

vezes

explicitamente,

em

suas

linguagens/abordagens para atingir todo o tipo de usuário ou telespectador, proporcionando-o
diversão, prazer e alegria. Como Brougére (1998) diz, para entender e compreender a
ludicidade dos jogos, brinquedos e brincadeiras devemos ter uma cultura lúdica pré definida,
cultura essa que "(...) é o produto da interação social que lança sua raízes [...] Isso significa
que essa experiência não é transferida para o individuo. Ele é um co-construtor." (op. cit., p.
27).
Com a mídia não é diferente, especialmente com a internet que tem vários tipos de
mídias, pois podemos acessar o jornal e revistas on-line, falar com outras pessoas de outros
lugares sem utilizar o celular, assistir vídeos e filmes, ouvir rádio e outros, e ela traz consigo
uma linguagem de sedução parecida com a do jogo, do brinquedo e da brincadeira. Pois essa
linguagem audiovisual encontrada na internet é presente nas falas dos jovens por estarem
vinculados aos jogos eletrônicos, filmes de ficção e ação, assim tomando conta de toda essa
geração que nasce e cresce com o surgimento de novas tecnologias. Kenski (2000) explicita
essa sedução, quando diz que
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A mixagem entre imagens, movimentos, cores e textos provocativos
mobilizam sentimentos e pensamento criativos. Transmitem novas formas de
linguagens em que estão presentes o pensar e o sentir. Cultura audiovisual
que dá origem a uma nova linguagem, assumida pela sociedade
contemporânea. Linguagem presente nas salas de aulas - com ou sem o uso
de equipamentos e tecnologias mediáticas (op. cit., p. 130)

Logo, através desse pensamento podemos dialogar com os jogos brinquedos e
brincadeiras, pois também possuem características parecidas que fazem os mesmos seduzirem
a criança de forma que mobilize o conhecimento, o prazer, a alegria e a diversão. Porém é
preciso que cada um tenha sua cultura lúdica pré estabelecida, caso contrário não fará sentido,
a criança não cria interesse pelo jogo, o brinquedo é um objeto sem significado, a brincadeira
não acontece e o tipo de mídia não prende a atenção do ser.
É muito difícil de encontrar alguém que não tenha nenhum acesso à internet, hoje em
dia, especialmente nos grandes centros urbanos. Os alunos e professores cada vez mais estão
conectados, sejam por seus tablets, iphones, smartphones, notebooks, netbooks, pc's, as
salinhas de informáticas ou as lanhouses, onde todos tem sua ligação com a internet, trocam e
muitas das vezes apenas acessam informações. Talvez seja porque a linguagem audiovisual
encontrada nessa mídia seja uma mistura perfeita de imagens, movimentos e uma mixagem de
sons. Como relata Kenski (2000), indo além, a linguagem visual
Transparece nas falas dos alunos como uma "experiência global unificada"
em que ao que é falado oralmente corresponde a sincronia de movimentos
dramatizados, que se anunciam pelo movimento dos olhos e de todo o corpo,
a harmonia das mãos, o aumento de tom de voz, as sílabas destacadas ou o
falar rápido, embaralhado, o silêncio, as pausas e gritos. Reprodução do falar
mediático, principalmente televisivo, que os professores e alunos, de todos
os níveis e idades - em maior ou menor grau - assumem em suas práticas
rotineiras de comunicação (op. cit., p. 130)

Porém todas as mídias que utilizam da linguagem audiovisual, principalmente a
internet, tomaram conta de parte da geração de crianças da última década dos anos noventa
até a primeira década dos anos dois mil, parece que muitas crianças “já nascem” com um
manual de instruções universal decorado em seus corpos, pois qualquer aparelho eletrônico,
em segundos, aprendem a mexer rapidamente. O que significa destacar a relação do corpo
com o seu contexto e a cultura.
Percebemos que essas mesmas crianças atualmente tem certa facilidade pelos meios de
comunicações, por crescerem cercadas desses mesmos meios. O que gera outra pergunta,
porque as pessoas mais antigas não tem essa mesma facilidade de aprender a mexer nesses
aparelhos tecnológicos, visto que viram todos surgir?
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Uma possível resposta vem a partir do conceito de experiência de Jorge Larrosa
(2004), onde "a experiência é o que nos passa, ou o que nos acontece, ou o que nos toca. Não
o que passa ou o que acontece, ou o que toca (...)" (op. cit., p. 154). Então se partimos desse
conceito, podemos começar a entender um possível motivo para as pessoas que não entendem
muito bem dos tipos de mídia não se atualizarem: a falta de experiência.
O que dificulta a entrada das mídias nas escolas, pois está sendo necessário que os
professores sem experiências com elas, alguns sem possibilidades de acesso e outros que não
permitem atualizarem-se, serem estimulados de todas as formas possíveis a se relacionarem
com as mídias, tanto como ferramenta pessoal quando precisam falar com as pessoas,
pesquisar coisas do seu interesse, quanto profissional (diário de classe, avaliação,
planejamento), proporcionando conhecimento, prazer, diversão e alegria. O que muito
favorece quando o governo distribui notebooks para cada professor, pois facilita os mesmos a
lançarem as notas via internet, para que os alunos acompanhem em tempo real seus boletins,
ou quando as escolas recebem uma verba para serem instalados aparelhos eletrônicos como
data show, televisões cercadas de tecnologia, aparelhos de som e algumas escolas chegando
até ter aparato tecnológico para produzir uma rádio dentro da escola até utilizar esses mesmos
notebooks como mídias que irão facilitar sua vida pessoal.
Logo vem se tornando um dos grandes desafios do século XXI, que é integrar as
mídias nas escolas de forma que ambas façam um diálogo e não que uma seja usuário da outra
apenas. Em palavras de Dorigoni e Silva (2007)
Os professores estão a cada dia, sendo convocados para entrarem neste novo
processo de ensino e aprendizagem, onde os meios eletrônicos de
comunicação são bases para a troca de ideias e ideais. A utilização
pedagógica da Internet é um desafio que professores e escolas estarão
enfrentando neste século, como concepção socializadora da informação (op.
cit., p. 14)

Dorigoni e Silva também explicitam que "a dificuldade escolar está hoje entre os
problemas mais estudados e discutidos do sistema educacional. Porém, às vezes, a busca pelo
culpado do fracasso se torna mais relevante do que a causa do mesmo" (ibidem, p.12).
Voltando toda essa discussão para o objetivo deste trabalho, sabe-se que muitos chamam a
Educação de Jovens e Adultos como uma educação onde há alunos que fracassaram no tempo
dito regular de estudar. Entretanto, como dito anteriormente através do diálogo com os
autores, o fracasso se torna mais importante do que a causa do mesmo, e porque não pensar
que talvez esse fracasso não possa vir de uma formação frágil do professor? Visto que o
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mesmo possa estar acomodado no tempo, em sua formação, ou talvez não tenha ferramentas
disponíveis para engrenar de alguma forma em sua formação continuada.
Não generalizando o fracasso escolar como sendo culpa dos professores, pois não
podemos pensar que o fracasso vem unicamente pelo professor. Através do Curso de
Extensão em EJA, oferecido pelo IEF/UFF aos professores de educação física das redes
públicas vizinhas ao campus, consegui entender, ao dialogar com professores, o quão se faz
necessária uma formação continuada, pois uma das principais discussões do curso de extensão
foi sobre o quanto está sendo falha a preparação das graduações em Educação Física, quando
o tema é Educação de Jovens e Adultos.
Levando em consideração, por exemplo, projetos desenvolvidos em Secretarias
Municipais de Educação, onde é preciso que os professores que atuarão com a EJA tenham
uma preparação antes de entrar e atuar na mesma, considero que isso faz colaborar com a
formação permanente destes professores que estão em exercício na modalidade EJA na Rede
Pública Municipal - especialmente os envolvidos com a Educação Física.
E porque não utilizar da Internet como uma possível "escola virtual" também para
esses professores? Uma escola que permita atualização e troca de informações com outros
professores e com outras realidades, tendo também fundamentações teóricas que ajudem esses
diálogos. E Dorigoni e Silva (2007) nos ajuda a pensar na internet como um meio que
(...) poderá conduzir-nos a uma crescente homogeneização da cultura de
forma geral e é, ainda, um canal de construção do conhecimento a partir da
transformação das informações pelos alunos e professores. As redes
eletrônicas estão estabelecendo novas formas de comunicação e de interação
onde a troca de ideias grupais, essencialmente interativas, não leva em
consideração as distâncias físicas e temporais. A vantagem é que as redes
trabalham com grande volume de armazenamento de dados e transportam
grandes quantidades de informação em qualquer tempo e espaço e em
diferentes formatos (p. 14)

Considerando que a Internet está atingindo o sistema de educação e as escolas, cada
vez mais rápido, parece que é algo que está se proliferando intensamente. Nessa pesquisa,
defendo que o objetivo de utilizar essas redes seja para romper as paredes da sala de aula e os
muros das escolas com um cunho de processo pedagógico, "(...) bem como para que aluno e
professor possam conhecer o mundo, novas realidades, culturas diferentes, desenvolvendo a
aprendizagem através do intercâmbio e aprendizado colaborativo" (DORIGONI E SILVA,
2007, pp. 14-15) e, ao mesmo tempo, que todos possam estudar assuntos novos, pensar outras
realidades e aprender outras histórias.
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Pensando no tipo de mídia que a internet pode ser, Kenski (2000) explana uma visão
sobre as tecnologias da atualidade onde
(...) precisam ser vistas como geradoras de oportunidades para se alcançar
esta sabedoria, não pelo simples uso da máquina, mas pelas múltiplas
oportunidades de comunicação e interação entre professores e alunos - todos
exercendo papéis ativos e colaborativos na atividade didática. "Professores e
alunos, reunidos em equipes ou comunidades de aprendizagem, partilhando
informações e saberes pesquisando e aprendendo juntos; dialogando com
outras realidades, dentro e fora da escola este é o novo modelo educacional
possibilitando pelas tecnologias digitais" (op. cit., p. 137)

Sabendo que o homem, no decorrer de sua mudança histórica foi adaptando e criando
instrumentos para facilitar as relações existentes entre o mesmo, a sociedade e a natureza,
amplificando seus sentidos, suas ações e tudo que é específico do ser humano que é a
capacidade de criar, então, um dos objetivos deste trabalho de conclusão de curso é contribuir
com esse movimento. Por isso, a criação de um site que ofereça ferramentas para esses
professores da Educação de Jovens e Adultos, colaborando com sua formação continuada e
permanente, a fim de ampliar e amplificar esse tema que é a EJA, por ser pouco discutido e
ter poucos trabalhos que falem sobre essa modalidade de ensino.
O site consiste em um ciberespaço, como diria Kenski (2000), em que o pesquisador
possa buscar materiais pedagógicos, ou caminhos que cooperem com as construções de suas
aulas. Pensando no sentido da comunicação, esses pesquisadores também poderão ser
parceiros e disponibilizarem conteúdos, aulas, vídeos, planejamentos de aulas, qualquer tipo
de material pedagógico que ajude a alimentar o site, assim o mesmo se tornando uma página
que com o passar do tempo, vá se renovando.
Portanto este trabalho considera a extrema importância do fenômeno que a
comunicação se/vem tornou/tornando na sociedade atual e o processo tecnológico que
proliferou nos/dos diferentes tipos de convivência humana e que já se faz indispensável na
vida cotidiana do ser humano. O que vai ao encontro do que Dorigoni e Silva (2007) propõe:
(...) uma escola contextualizada, que se situe na dinâmica dos novos
processos de ensino e aprendizagem colaborativa, com o uso da Internet
como mecanismo de desenvolvimento, de criticidade, de colaboração mútua
que transforma as informações em conhecimentos sistematizados (p. 16).

Sem desconsiderar a importância das relações presenciais, de convivência no ambiente
escolar, aqui destacamos a importância de pensar e repensar as aulas, sejam teóricas ou
práticas, para além dos muros das escolas através da mídia internet, com o objetivo da internet
se fazer mais presente na vida desses professores que querem dar continuidade em sua
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formação permanente, sem também deixar de contextualizar e dialogar a mesma com muitos
alunos que socialmente já são constituídos por diferentes tipos de mídias desde criança, de
forma que a internet não seja apenas um passa tempo e sim uma fonte inesgotável de
conhecimento que todos podem ter acesso, seja em sua casa, nas salas de informática, escolas
e lan houses existente nos lugares onde moram.

IV.I - Virtu-EJ@: uma possível ferramenta pedagógica para os professores da EJA
Partindo do princípio que a Educação e a Educação Física podem propiciar condições
educacionais de qualidade ao ponto de formar este aluno em um cidadão crítico, refletindo
sobre a sociedade em que vive, a mídia pode colaborar com isso, pois facilita aprender,
ensinar e trocar experiências com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo em um tempo
e espaço a sua escolha. Porém concordo em parte quando Kenski (2000) diz que
Em muitos casos, no ambiente das salas virtuais, o aluno encontra-se sozinho
diante do monitor. Sua representação - assim como a do professor ou
instrutor com quem se comunica - é feita através de textos. Palavras,
símbolos, senhas, os identificam no espaço cibernético. Em geral, não é
possível ver as expressões faciais e a "fala" dos corpos de seus colegas e
professores e que ajudam a orientar sobre o teor do que está sendo discutido.
Da mesma forma, na maioria dos cursos a distância, não se tem acesso a
sistemas de áudio que viabilizam ouvir as vozes e suas tonalidades,
garantindo a dimensão emocional da discussão ou da apresentação,
Estudantes e professores tornam-se desincorporados (op. cit., p 138).

Concordo quando o aluno fica sozinho se formos levar em consideração uma sala de
aula virtual, onde não há as expressões faciais e a "fala" dos corpos como Kenski nos explana.
Porém discordo quando há ferramentas midiáticas como o Skype10, que ameniza essas faltas
de expressões e falas dos corpos. Entretanto, não substituindo a presença nas escolas, o que
este trabalho vem propor é a internet como uma ferramenta pedagógica de forma que
complemente a formação tanto dos alunos quanto dos professores e promovam - pelos
dispositivos que tenham a internet - alegria, prazer e diversão. Assim não se tornando o
principal lugar onde se pode aprender, mas sendo um caminho que possa ajudar e
complementar a formação que a escola proporciona.

10

Programa para computadores e smartphones que possibilitam a conversa com pessoas através do áudio e
câmera, podendo ouvir e ver as pessoas na conversa.
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A ideia do site Virtu-EJ@, aqui apresentado, surgiu e foi amadurecida no projeto de
monografia (durante o Trabalho de Conclusão de Curso I) e no último ano de pesquisa de
iniciação científica via FAPERJ. Porém, antes de escolher o tema desse trabalho, durante
minha graduação, todos os projetos que a Universidade Federal Fluminense me proporcionou
a participar, de alguma forma dialogavam com mídias ou com a produção de algum material
pedagógico, que ajudasse na formação continuada daqueles que tinham a certeza de que uma
graduação, ou algum título acima desse, não era suficiente para pensar a Educação Física.
O primeiro projeto com a ideia de produzir material pedagógico foi a monitoria
iniciada no ano de 2010 e vinculado ao grupo de Pesquisa ELAC (Educação Física Escolar;
Experiências Lúdicas e Artísticas; Corporeidades). Quando comecei a pensar em ser um
monitor, por receio, imaginando que seria um trabalho assim totalmente absurdo, não me
inscrevi em nenhuma seleção para a bolsa de monitoria, no outro ano, em 2011, eu criei uma
meta que era participar de alguma seleção para a monitoria de alguma disciplina e escolhi a
disciplina “Jogo, Brinquedo e Brincadeira” por ter me identificado bastante no segundo
semestre de 2010, pois foi o período que cursei a mesma e, em 2011 favoreceria a atuação da
monitoria, por ela ser a única que realmente encaixava no quadro de horário e teria que estar
nas aulas ajudando a professora no que fosse necessário. Meu medo era de não alcançar o
objetivo que se tem quando se é um monitor, que é ser uma ponte entre o professor e os
alunos, dar aulas planejadas pelo professor e pelo monitor, estar a disposição dos alunos para
tirar dúvidas e auxiliá-los da melhor forma possível nas construções de seus trabalhos durante
todo o curso, ou seja, amadurecer a docência.
E um ponto positivo dessa monitoria foi que a professora me deixou bem à vontade,
possibilitando dialogar nas discussões feitas fora e dentro da sala de aula, podendo participar
das gravações que foi proposto pela mesma, para que no final do 2º semestre de 2011
pudéssemos ter um arcabouço de imagem para montar um programa para a UniTV, visto que
todos da disciplina aceitaram a utilização da imagem. Porém não conseguimos dar
seguimento a essa ideia, não excluindo a possibilidade, visto que as imagens estão guardadas.
Através desta monitoria tive a oportunidade de apresentar trabalhos como "A
Educação de Jovens e Adultos e os Jeitos de Brincar" no congresso internacional "Infâncias e
brinquedos de ontem e hoje" onde comecei a articular a disciplina de jogos, brinquedos e
brincadeiras com a disciplina de tópicos em EJA, ou seja, pensar o lúdico para essa
modalidade de educação.
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Outro projeto com a finalidade de se criar material pedagógico foi iniciado no 1º
semestre de 2012, o projeto "Experiências Lúdicas e Processos Escolares na Educação de
Jovens e Adultos (EJA)" via bolsa de iniciação a pesquisa da FAPERJ, foi um desdobramento
de projeto anterior, que dialogava o lúdico com a educação física escolar, ambos coordenados
pela Profª Drª Rosa Malena Carvalho e, vinculados ao Grupo de Pesquisa ELAC. Este projeto
tinha como principal objetivo contribuir na formação de futuros professores, ampliando suas
possibilidades formadoras, através da pesquisa e do desenvolvimento de práticas pedagógicas
que liguem a educação básica com o ensino superior. Possibilitando aos Licenciandos em
Educação Física ampliarem suas noções de práticas corporais e corpos, pois há uma vasta
diversidade e intergeracionalidade nesta modalidade de ensino, o que facilita problematizar as
concepções do corpo e práticas que predominam perante a sociedade no qual estamos
inseridos.
Através do Curso de Extensão: Educação Física na Educação de Jovens e Adultos
(EJA), oferecido pelo IEF/UFF aos professores da rede, o qual visa à formação continuada
dos mesmos e dialogando com a pesquisa de iniciação científica, consegui entender a
necessidade de aprofundar a parceria entre a Educação Básica e o Ensino Superior e valorizar
o lúdico enquanto conhecimento sócio-histórico. Pois a ausência de conhecimentos e
discussões sobre esse público que é a EJA, me fez pensar o quanto são importantes materiais
pedagógicos, pesquisas, trabalhos, monografias e artigos que são escritos para revistas da
área, trazendo visões sobre a EJA, que serviram e servem de base para esses professores que
são inseridos nesta modalidade de ensino.
Pois se formos parar para pensar na formação docente de alguns professores,
infelizmente ainda há uma ideia fragmentada da educação física dividida em corpo e mente,
assim produzindo aulas descontextualizadas, fora da realidade dos alunos encontrados na
EJA. Porém há professores que vão ao sentido oposto destes, tendo em mente uma educação
física que reflete a organização de suas práticas pedagógicas, se mobilizando para realizar
mudanças na educação do país, discutindo os problemas educacionais existentes e adequando
e contextualizando a realidade do aluno aos conteúdos.
E ao ter dialogado com esses professores que trabalham com a EJA, durante 2012 e
2013, a principal discussão que logo aparece é o quão falha está sendo a preparação das
graduações de Educação Física, quando o tema é Educação de Jovens e Adultos. Podemos
perceber a importância de contribuir com os espaços de formação de professores/as,
ampliando as possibilidades da pesquisa. O que também faz colaborar com a formação
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permanente dos mesmos que estão em exercício na modalidade EJA na Rede Pública
Municipal - especialmente os envolvidos com a Educação Física.
Esses professores, ao buscarem participar do curso de extensão, estão dando mais um
passo em suas formações, tornando-a uma formação continuada, podendo reconstruir seus
conhecimentos de forma qualitativa ressignificando sua teoria e prática (práxis).
E dos objetivos inicialmente traçados no projeto de pesquisa via FAPERJ, o único que
não consegui iniciar foi o de produzir propostas e materiais pedagógicos que possibilitem a
efetivação de ambientes lúdicos e educativos da Educação de Jovens e Adultos, de forma que
complemente a formação de alguma forma deste professor que está inserido nesta modalidade
de educação.
Outra experiência foi com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID), um programa do Ministério da Educação gerenciado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Inserido no segundo semestre de
2013, como bolsista comecei a lecionar em turmas da EJA e do Projeto Autonomia em
Colégio Estadual situado no bairro de São Francisco, Niterói. Nesse Colégio aconteceu uma
experiência incrível relacionada a esta monografia, a experiência de fazer parte da criação de
uma página do jornal da escola, pois além de reafirmarmos a educação física que acreditamos,
foi muito bom ver o quanto ainda precisamos dizer para os outros o que a mesma tem a
oferecer, e filtrar isso dando ponta pé inicial no jornal tentando impactar cada leitor foi muito
gratificante. Primeiro por repensarmos em qual educação física queremos explanar e,
segundo, como falar dessa mesma educação física de uma forma que seja nítida, provocante,
que mexa com esse leitor, podendo surgir questionamentos que o façam refletir pelo que vê e
pensa da sociedade.
A fim de contemplar os objetivos dessa monografia, também mobilizado por objetivos
de outros projetos que não conseguiram criar materiais pedagógicos e, da necessidade vista no
curso de extensão de levar visões da EJA a esses professores que trabalham com esta
modalidade, cria-se o Virtu-EJ@, site fruto deste trabalho de conclusão do curso de
Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal Fluminense, no qual foi lançado no
dia da apresentação do mesmo, final do segundo semestre de 2013.
A plataforma consiste em ferramentas bem fáceis para aqueles que desejarem utilizar,
ver ou fazer downloads como: vídeos, fotos, filmes, monografias, textos, arquivos de jogos,
brinquedos e brincadeiras a fim de proporcionar de alguma forma, a seus futuros
frequentadores, troca de conhecimentos, tendo a possibilidade desses mesmos frequentadores
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ajudarem a alimentar o site com seus arquivos, assim como outros navegantes que passarem
pelo Virtu-EJ@, procurando assuntos correlatos.
E pensando em um futuro que não está tão distante assim do presente, surgiu a
questão: como manterei o site, visto que há muitas páginas dentro do mesmo a serem
alimentadas e de forma qualitativa, onde os arquivos que os frequentadores mandarem sejam
analisados para que não vire um excesso de informação? A fim de solucionar tal questão,
vinculo o Virtu-EJ@ ao Grupo de Pesquisa ELAC, primeiramente por fazer parte de todo o
meu processo de formação acadêmica dentro da Universidade Federal Fluminense ajudando a
complementar a mesma com discussões entre graduandos, pós-graduados, mestres e doutora.
Em segundo lugar, por precisar de apoio para dar manutenção ao site, tanto de discentes como
de docentes, não simplesmente para ajudar a atualizar, mas também para aqueles que queiram
aprender também como mexer em ferramentas como a internet.
Para entrar no site basta copiar o link do Virtu-EJ@11 e colar no espaço que
correspondente ao endereço eletrônico do seu navegador (google chrome, internet explorer,
mozzila firefox entre outros) onde já abrirá a página inicial do site, chamada de "início"
(anexo 1), onde você poderá ver tudo que o site tem a oferecer.
Na barra de navegação do Virtu-EJ@, situada na parte de cima do seu navegador,
ficará os lugares onde você poderá ir (anexo 1, anexo 2, anexo 5 e anexo 12) e cada botão da
barra poderá conter mais páginas ou não. No segundo botão de navegação chamado: o site
(anexo 2), você poderá ver como surgiu essa ideia de se ter um site como ferramenta
pedagógica para os professores da Educação de Jovens e Adultos.
Com duas subpáginas, na primeira você verá que o Virtu-EJ@ é vinculado ao Grupo
de Pesquisa ELAC (anexo 3), explicitando porque o site é vinculado a este grupo de pesquisa;
quem faz parte desse grupo; qual é o seu objetivo e; quais são suas linhas de pesquisas. E a
segunda, você poderá entrar na página Os Integrantes do ELAC (anexo 4), onde poderá
acessar o currículo lattes de cada integrante do grupo apenas com um clique.
Ao prosseguir na barra de navegação do Virtu-EJ@, encontrará um botão chamado
Downloads (anexo 5), onde poderá encontrar e fazer o download de artigos (anexo 6),
monografias (anexo 11), arquivos relacionados a jogos, brinquedos e brincadeiras (anexo 10),
catálogo de filmes (anexos 7, 8 e 9) com 12 filmes assistido durante minha graduação,
contendo informações e sinopses sobre os mesmos que possam ser trabalhados nas escolas.
11

http://virtu-eja.wix.com/edfisica (disponível desde o dia 06 de fevereiro de 2014, às 16h).
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E no último botão da barra de navegação do site chamado Contatos (anexo 12) é o
local onde o internauta poderá entrar em contato com as pessoas que fazem o Virtu-EJ@
funcionar, podendo esclarecer dúvidas, enviar arquivos para ajudar a alimentar o site,
sugestões, críticas, elogios, ou seja, qualquer tipo de informação importante que queira
compartilhar com o intuito de ajudar o site a crescer.
Portanto o Virtu-EJ@ no atual momento, é apenas um projeto piloto, onde
futuramente sofrerá alterações, podendo ser desenvolvido de acordo com as necessidades que
estão sujeitas pelo uso dos frequentadores, quanto do grupo que atualiza e fornece todos os
itens do mesmo. É um site sem parceiros por enquanto, pois está engatinhando nesse campo
das mídias.
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Capítulo V - Considerações Finais

Este trabalho proporcionou aprendizados que até então me tornavam apenas um
utilizador da mídia sem contextualizá-la e compreendê-la muito bem no meu cotidiano.
Agora, se tornaram visíveis os conceitos existentes de mídia e a força que a mesma foi
ganhando através do tempo, com suas inovações tecnológicas e psicológicas, no qual
começou a ser criado um mundo em que as pessoas começaram a ter a curiosidade por esses
apetrechos midiáticos, o que levou o consumo dos mesmos ao longo do tempo. E como
dialogar esse campo da comunicação com o da educação?
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi algo doloroso pelo fato de nunca ter gostado
muito de escrever, contudo o assunto facilitou muito por ser um tema que já estava presente
em minha vida e, sempre tive facilidade de usar essas tecnologias. Ao pesquisar sobre a Mídia
consegui não somente entender o porquê das pessoas utilizarem, mas também todo o contexto
que vem lapidando a história de alguma forma.
A maior dificuldade foi tentar achar um caminho onde a Mídia e a Educação andassem
de mãos dadas. Pensar nessa questão foi extremamente importante, pois a mídia é algo que
chega a todos, de várias maneiras e muitas das vezes a informação não é "digerida" de forma
correta ou não chega como exatamente aconteceu - o que começa a gerar novos problemas
com essa velocidade de informação, afetando na leitura, seja um livro digital que pode ser
lido em seus kindles12, computadores, notebooks ou um livro impresso, convencional com
aquele cheirinho de novo, seja de romance, ficção, aventura, terror, pois não está havendo
paciência para ler, o que remete a ajudar a pensar nessa má "digestão" das informações já
qualificando o que é bom e ruim.
E misturar a mídia com a educação, através de um site com o propósito de ser uma
ferramenta pedagógica é uma tarefa mais difícil ainda, pois é preciso pensar em questões
como: que tipo de informação disponibilizar? Que visual terá para que chame a atenção do
internauta? Qual será a facilidade de acesso a todas as informações do site? Então foram
perguntas como estas que me ajudaram a permear a ideia do site e amadurecer a criação do
Virtu-EJ@.

12

Kindle é um leitor de livros digitais e que permite aos usuários comprar, baixar, pesquisar e, principalmente,
ler livros digitais, jornais, revistas, e outras mídias digitais via rede sem fio.
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Mesmo os objetivos sendo alcançados e o problema inicial da pesquisa resolvido, no
final do trabalho surgiram questões que envolvem uma verificação dessa mídia na vida deste
aluno e deste professor da escola pública. Porém, hipoteticamente, estas questões surgiram
pelo fato da metodologia inicial não ter sido contemplada, pois faltou tempo necessário para
dar conta dessas perguntas, as quais me atravessaram em toda a pesquisa. Não descartando a
ideia de uma continuação desta mesma pesquisa, tentando identificar através de questionários
e possíveis entrevistas com esses professores, podendo divulgar e utilizar o Virtu-EJ@ para
aqueles que veem a internet apenas como uma mídia e não uma ferramenta pedagógica.
O Virtu-EJ@ é uma possível ferramenta pedagógica para os professores da Educação
de Jovens e Adultos, pois é um instrumento que pode vir a auxiliar os professores, sem
prescrever suas aulas ou didatizar seu trabalho nas escolas, pois não foi criado como receita
de bolo, mas para coadjuvar os professores em sua formação continuada.
Ao ser colocado em funcionamento, ficará em teste durante o mês de fevereiro, para os
ajustes iniciais. Tempo necessário à confecção da versão final deste trabalho de conclusão de
curso, com as sugestões da banca e, também, para apresentação ao Grupo de Pesquisa ELAC
– com mapeamento das primeiras possibilidades de inserção de membros desse grupo como
integrantes da organização e manutenção do Virtu-EJ@.
A expectativa que tenho em relação ao Virtu-EJ@ é de que realmente esse portal/site
(como queiram chamar), possa ajudar de alguma forma aos professores da educação de jovens
e adultos - e outros professores também - em suas formações continuadas. Sei que se tornar
uma referência é um sonho muito grande, e gosto de estar com os meus pés bem presos no
chão, porém seria bom um impacto na educação, de alguma forma. Em suma, espero que o
site, a partir de todas as questões e discussões feitas nesta monografia, possa tentar ajudar a
resolver e melhorar a educação de alguma forma.
Ao concluir esse trabalho, percebo o quanto a mídia se relaciona na escola de várias
formas, seja pelo aluno que leva seu celular cheio de tecnologia, pelas escolas que recebem
equipamentos de alta tecnologia, escolas que possuem uma rádio ou um jornal, pelo professor
que sabe mexer com os tipos de mídias, ou até mesmo aqueles que ainda não sabem. O que
reforça a ideia de que se faz necessário aprenderem, pois a rede pública tem esse vínculo com
a internet ao ponto que as notas cheguem mais rápido, a maioria das documentações são
"entregues em mãos" pelas redes que a internet proporciona e dúvidas dos alunos que surgem
podendo ser respondidas através de email ou pelas redes sociais.
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A minha preocupação é como essa utilização das mídias está sendo inserida nas
escolas: sem pedir licença, visto que ainda falta um meio de problematizar essa utilização não
deixando de contextualizar e refletir sobre as mesmas. Preocupação que poderá impulsionar a
continuidade dessa pesquisa.
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ANEXOS

No dia da apresentação (06/02/2014), foram distribuídos para a banca avaliadora, os
espelhos do site Virtu-EJ@, os quais consistem em imagens das páginas que há no site,
explanando seu visual e conteúdos.
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Anexo 1: Início
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Anexo 2: O Site
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Anexo 3: O ELAC
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Anexo 4: Integrantes do ELAC
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Anexo 5: Downloads
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Anexo 6: Downloads - Artigos
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Anexo 7: Downloads - Catálogo de Filmes - Página 1
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Anexo 8: Downloads - Catálogo de Filmes - Página 2
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Anexo 9: Downloads - Catálogo de Filmes - Página 3
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Anexo 10: Downloads - Jogos, brinquedos e brincadeiras
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Anexo 11: Downloads - Monografias
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Anexo 12: Contatos
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