Reﬂexões sobre a

Educação e Tecnologias da Comunicação
e Informação na sociedade contemporânea
As crianças e jovens de hoje dedicam boa parte de seu tempo ao uso das Tecnologias
da Comunicação e Informação (TIC’s) e acessam inúmeros conteúdos, de acordo com
as suas preferências e interesses. Essa realidade propicia inúmeros benefícios, tais
como: maior informação acerca do contexto local e global; facilidade de
comunicação à longa distância, sem realizar deslocamento; possibilidade de efetuar
compras e pagamentos; reservar passagens e hotéis; fazer visitas virtuais; assistir aos
ﬁlmes, aulas etc. Mas, por outro lado, as TIC’s podem ser altamente prejudiciais,
especialmente para aqueles estudantes que não sabem dividir o tempo disponível
entre a realização das atividades escolares e o uso desse tipo de tecnologia.
Pesquisas
cientíﬁcas,
realizadas
recentemente, atestam que há um grande
percentual de jovens e crianças
necessitando
de
acompanhamento
psicológico
para
aprenderem
a
administrar melhor o tempo, evitando o
acesso exagerado ao computador, celular,
redes sociais e jogos eletrônicos. Esse
hábito tem se tornado um grande
problema a ser solucionado, por parte de
pais e educadores, diante dos malefícios
que esse tipo de uso pode causar, além
dos prejuízos pedagógicos relacionados
ao
desempenho
acadêmico
dos
estudantes que apresentam tal perﬁl.

(Imagem ilustrativa)

Segundo SCHAFF (2014), estamos
construindo
uma
sociedade
informatizada, na era da geração digital.
Esse fator tem causado um grande
descompasso entre o interesse dos jovens
pelos estudos e o uso excessivo das TIC’s.
Nesse contexto, o espaço escolar precisa
se
modernizar
cada
vez
mais,
promovendo o uso correto das TIC’s, de
maneira que sejam utilizadas em prol de
uma melhor aprendizagem. Além disso,
vale lembrar que há fortes evidências
(Disponível em: youtube.com/watch?v=y6NgZSzSiW4)
cientíﬁcas de que as crianças e
adolescentes que praticam atividades
extracurriculares – jogos esportivos, oﬁcinas de teatro, música, artes, danças, games,
escritas criativas, consumo consciente etc. – apresentam um maior e mais
signiﬁcativo envolvimento com a escola e, consequentemente, melhores resultados
acadêmicos (Marques, 2002, citado por Simão, 2005).
A sociedade está em constante transformação e, diante de tantas mudanças, exige
cidadãos com novas habilidades e competências que possibilitem a transformação
do ambiente no qual estamos inseridos. Assim, os estudantes precisam dominar as
TIC’s para que possam atuar como protagonistas, construtores dos seus próprios
conhecimentos, de sua história de vida. Para isso, é imprescindível que a escola
disponha de um Corpo Docente competente, capacitado e apto a trabalhar temas de
relevância social, que estimulem o comportamento investigativo e o protagonismo
das nossas crianças e jovens diante de temas como esse.
Enﬁm, vale salientar que Escola e Família precisam caminhar juntas e comungar dos
mesmos valores e objetivos educacionais. Assim, terão sucesso na formação do
aluno que seja: cidadão do mundo e da terra em que vive, protagonista de sua
própria educação, crítico, imbuído de valores humanos e um ser capaz de conviver,
valorizar e respeitar as diferenças de ordem política, religiosa, cultural ou ideológica.
Diante dessas reﬂexões, buscamos intensiﬁcar os laços de proximidade entre família
e escola e repensar como poderemos orientar e acompanhar melhor as nossas
crianças e jovens quanto ao uso das TIC’s. Sabemos que esse é um grande desaﬁo,
mas acreditamos que, juntos, obteremos sucesso!
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Assista a reportagem mostrada acima, relacionada ao
tema, feita com os alunos do Villa Campus de Educação,
basta acessar nosso canal: youtube.com/villacampus.
Inscreva-se e siga-nos nas outras redes sociais e ﬁque
por dentro de mais assuntos como este.
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